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VINCENT MÚCSKA
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI PÜSPÖKSÉGEKRŐL 1

A püspökségek és érsekségek alapítása, illetve esetleges újraalapítása vagy áthelyezése az újonnan krisztianizálódott területeken részben politikai, részben pedig
egyházjogi feladat volt. Politikai abban az értelemben, hogy azoknak az uralkodóknak, akiknek a territóriumán az új egyházi szervezet létrejött, nem volt mindegy az, milyen lesz az új egyházszervezet, s ki fog annak élén állni. Egyházjogi
pedig abban az értelemben, hogy hosszú távú következményekkel járó jogi konstitutív aktusról volt szó.
Az utóbbi években elsősorban Richárd Marsina professzornak köszönhetően az
a nézet honosodott meg a szlovák történetírásban, hogy az esztergomi érsekség
megalapításában fontos szerepet játszott az egykori nyitrai püspökség tradíciója. 2
Eszerint, amikor a Szentszék beleegyezett az esztergomi érsekség létrehozásába,
akkor tulajdonképpen a nagymorva időszak nyitrai püspökségének hagyományára
épített, vagyis ebből a szempontból székáthelyezés, translatio sedis történt.
A jelen tanulmányban a másik végéről közelítjük meg a problémát. Először azt
vizsgáljuk meg, vajon alkalmazott-e Róma a X. és a XI. században hasonló eljárást
más esetekben is, vagyis találunk-e az újraalapításra korabeli analógiákat más államokban.

1
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A közlemény korábban megjelent angol ós szlovák nyelven: About the First Hungárián
Bishoprics. In: East Central Europc at the Turn of the lst and 2nd millennia. Edited by
Vinccnt Múcska. Bratislava, 2002. 119-139. p., illetve O prvych uhorskych biskupstvách. In:
Historicky casopis 51. (2003) 1. sz. 3-22. p.
Lásd Marsina, Richárd: O Nitrianskom biskupstve. (Preco nebolo obnovene biskupstvo v
Nitrc hned' zaciatkom 11. storoeia?) [A nyitrai püspökségről. (Miért nem újították fel a püspökséget Nyitrán már a XI. század elején?)] In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Nicderhauscr Emil 70. születésnapjára. Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., 1993. 27-32. p.;
uő: Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do polovice 13. storoeia. [A nyitrai püspökség
és püspökei a IX. századtól a XIII. század közepéig.] In: Historicky casopis 41. (1993)
534-535. p.; uő: Zaciatky cirkevnej organizácie na Slovensku. [Az egyházszervezés kezdetei
Szlovákia területén.] In: Slovenská archivistika 30. (1995) 113-126. p. Nézetei többek között
a következő publikációban is érvényre jutnak: Judák, Viliam: Nitrianske biskupstvo v
dcjinách. [A nyitrai püspökség a történelem során.] Bratislava, 1999. 15-16. p.
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Mivel ez a téma közvetlenül is érinti a magyarországi egyházszervezetet, a tanulmány második részében alaposabban körüljárjuk az első magyarországi püspökségek megalapításának kérdését.

I.

A translatio sedis jelenségének illusztrálására néhány, a IX. század elejétől a XII.
század első feléig tartó időszakba tartozó példát kívánunk bemutatni. Többnyire a
keleti frank, illetve a német részek olyan térségeiben található püspökségekről van
szó, ahol a kereszténység közvetlen konfrontációba került a pogánysággal; hasonló helyzetekről tehát, mint amilyenbe a nyitrai püspökség került a magyar honfoglalást követően.
A seligenstadti püspökséget 804-ben Halberstadtba helyezték át/ A transzláció
a Nagy Károly által leigázott szász területek krisztianizációjával függött össze. Az
itteni térítésre az volt ajellemző, hogy kezdeményezője, Nagy Károly, a pogány területeket a birodalmának nyugati részeiben működő püspökökre bízta. így
Hidegrim, aki 802-től Chálons-sur-Marae-ban volt püspök, az eredeti missziós
központot Seligenstadtból Halberstadtba helyezte át; itt 804-ben püspökség jött
létre. Ennek élén ugyan Hildegrim állt, noha nem püspökként, hiszen neki már volt
egyházmegyéje, hanem mint rector Halberstadensis ecclesie, aki nyilvánvalóan az
új püspökség papjaira ruházta jogkörének egy részét. Halberstadt első megyéspüspökévé csupán jó két évtized múlva lett kinevezve Thiadgrim. 4
A sabionai püspökség eredetileg Aquilea, később pedig a frissen megalakult
salzburgi egyháztartomány joghatósága alá tartozott. A X. század elején a püspöki
székhelyet Brixenbe (Bressanone-ba) helyezték át.3 Maga a végleges átköltözés
azonban több mint félszáz évig tartott, s a brixeni püspök még további ötven év elteltével is használta esetenként a „Sabiona püspöke" címet. Ez a transzláció valószínűleg Brixen jóval kedvezőbb fekvése miatt következett be, mivel Sabiona
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5

Lexikon dcs Mittelalters I-IX. Münchcn-Zürich, 1977-1998. (A továbbiakban: LMa.) IV.
1870. p.; Lexikon für Thcologie und Kirche. (3. völlig ncu bcarbcitetc Auflagc) I-X.
Frciburg-Bascl-Rom-Wicn, 1993-2001. (A továbbiakban: LThK.) IV. 623. p.
Schrader, Franz: Gestalt und Entstchung dcr mittclaltcrlichen Pfarrorganisation dcr Stadt
Halberstadt und die Gründung dcs Bistums Halberstadt. In: nő: Stadt, Kloster und Seelsorge.
(Gesammclte Aufsátze.) Leipzig, 1988. 41. p. skk.
LThK II. 623. p.

nehezen megközelíthető hegyvidéki térségben terült el.6 Úgy tűnik, az áthelyezéshez ebben az esetben elegendő volt a püspök döntése, amelyet valószínűleg jóváhagyott az uralkodó is.
A naumburgi püspökség eredeti székhelye az Elba menti szorbok által lakott
térségben, Zeitz királyi várában volt és 968-tól a magdeburgi érsek joghatósága alá
tartozott. A püspöki székhely 1008-as áthelyezése II. Konrád német uralkodó kívánsága volt. O kérte meg a pápát, hogy engedélyezze a székhely Naumburgba
való áthelyezését, aminek valószínűleg politikai háttere volt.7 XIX. János pápa a
kérésnek 1028 decemberében készségesen eleget is tett. 8 Némely naumburgi püspök azonban még a XIII. század első felében is használta a „Zeitz püspöke" címet,
addig, míg VII. Henrik 1231-ben a „régi titulus" használatát meg nem tiltotta.9
A schleswigi püspökség I. Ottó krisztianizációs terveivel összefüggésben jött
létre. Elképzelései szerint az északi területek missziója a hamburg-brémai érsekség, míg az Elba és a Saale folyók mentén élő szlávok megtérítése a magdeburgi érsekség feladata volt. A schleswigi püspökség 948-ban mint a hamburg-brémai
érsekség szuffragáneusa jött létre. Közvetlenül megalakítása után Ottó birodalma
konfliktusba került Dániával, aminek következtében a püspökség nem tudta folytatni tevékenységét, s 983-ban ideiglenesen meg is szűnt. Elére formálisan továbbra is neveztek ki püspököket, azok azonban egyházmegyéjük határain kívül
rendezkedtek be, a brémai és hildesheimi egyházmegyében éltek. A schleswigi
püspökség csupán a Nagy Kanut és II. Konrád közötti 1025-ös béke megkötése
után újította fel tevékenységét. 10 Ezzel kapcsolatban azonban nincs tudomásunk a
pápai kúria semmiféle aktivitásáról. 11
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Sparber, Anselm: Das Bistum Sabiona in scincr gcschichtlichcn Entwicklung. Brcssanonc,
1942. 105-111. p.
Gcrmania Sacra. Neue Folgc, Bd. 35,1. Bistum Naumburg 1. Dic Diözcsc 1. Bcarbcitct von
Heinz Wiessner. Berlin-New York, 1995. 121-125. p. A transzláció politikai hátteréről vő.
Wolfram, Hei-wig: Konrád II. 990-1039. Kaiscr dreier Rcichc. München, 2000. 234. p.
Zimmermann, Harald: Papsturkunden 896-1046. Bd. II. 996-1046. Wien, 1985. 1097-1098.
p., 581. sz. A gyenge XIX. János pápa nagy készségei járt cl mindenben II. Konráddal szemben. Ennek ellenére — avagy éppen ezért — Németországban a tekintélye minimális volt. Vö.
Hermann, Klaus-Jürgen: Das Tuskulancrpapsttum (1012-1046). Bencdikt VIII., Johanncs
XIX., Benedikt IX. Stuttgart, 1973. 40-41. p.

9
10

Gcrmania Sacra, i. m. 121-125. p.
Rcultke, Christian: Anfánge und erste Entwicklung dcs Bistums Schleswig im 10. und 11.
Jahrhundert. In: 850 Jahre St.-Petri-Dom zu Schleswig 1134-1984. Hrsg. von Christian
Radtke und Walter Körber. Schleswig, 1984. 135-139. p.

n

A pápai oklevelekben sincs róla feljegyzés (vö. a 8. lábjegyzetben idézett irodalommal), sőt
Brémai Ádám krónikás sem említi a műve megfelelő részeiben. Vö. Magistri Adam

Nézzünk most meg két transzlációt a XII. század második feléből. Mindkettő az
abroditák között térítő feladatot ellátó püspökséget érinti. Az oldenburgi (starigradi)
püspökséget I. Ottó újította fel 968 és 972 között. A pogány lutécek felkelését követően azonban — amelyhez az abroditák is csatlakoztak — az ottani püspöknek
menekülnie kellett, ám a száműzetés ideje alatt is neveztek ki az egyházmegye élére püspököt, s a helyzet konszolidációja után, 1062-ben a püspökséget felújították.
Igaz, csupán négy évre, mivel az abroditák 1066-os felkelését követően újból megszűnt. 12 Az abroditák térségében csupán a XII. század közepén, Oroszlán Henrik
szász herceg győztes hadjárata után alakultak ismét kedvezően a feltételek az egyházmegye felújítására. 1154-ben ugyanis I. Barbarossa Frigyes a szász hercegnek
felhatalmazást adott arra, hogy az Elba jobb partján püspökségeket alapítson és
püspököket nevezzen ki az élükre. 1J így jött létre 1160-ban a schwerini püspökség
— ez az eredeti mecklenburgi püspökség felújítása volt — és a lübecki püspökség,
ahová az egykori oldenburgi püspökség székhelyét helyezték át.
Első látásra úgy tűnik, hogy az említett transzlációk kizárólag Oroszlán Henrik
akaratából valósultak meg. Ez ugyan nagyrészt igaz is, ám a források a pápa közreműködését is alátámasztják. 1154-ben elhunyt Vicelinus, Oldenburg püspöke.
Utódját, Geroldot, férje távollétében Oroszlán Henrik felesége jelölte ki. A
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Brcmcnsis Gcsta Hammaburgcnsis ccclcsiac pontificum. Scriptorcs Rcrum Gcrmanicarum in
usum scholarum... cditio tcrtia. Hannovcrac ct Lipsiac, 1917. 106., 116-117. p.
LThK VI. 1076. p; IX. 349. p.; LMa VII. 1642. p. Lásd meg: Starigard/Oldcnburg. Ein
slawischcr Hcrrschcrsitz des frühen Mittelaltcrs in Ostholstein. Hrsg. von Michacl MüllcrWille. Ncumünstcr, 1991. 90-95., 100. p. Az oldenburgi püspökség területéből a felújításánál
1062-ben két új püspökség tartományát választották le: Mecklenburgot és Ratzenburgot, azonban mindegyik az 1066-os abodrita felkelés áldozata lett. Vö. Series Episcoponim Ecclesiac
Catholicae Occidentalis. Series V. Germania. Tom. II. Archiepiscopatus Hammaburgcnsis sive
Brcmcnsis. Stuttgart, 19B4. 53-69. és fölcg 53-65. p.
Petersohn, Jürgen: Dcr südlichc Ostsccraum im kirchlich-politischen Kráftcspicl dcs Reichs,
Polcns und Dáncmarks vom 10. bis 13. Jahrhundert. (Ostmittclcuropa in Vcrgangcnhcit und
Gcgcnwart 17) Köln-Wicn, 1979. 60-61. p. Barbarossa okleveléből: ... nos dilecto nostro
Heinrico duci Saxoniae iniunximus, ut in provincia ultra Albini, quam a nostra munijlcentia
tenet, episcopatus et aecclesias ad dilatandum christiani nominis impérium instituat, plantet et
aedijicet, liberamque ei concessimus potestatem, ut aecclesiis illis de bonis regni conferat,
prout voluntas sua persuaserit et terrarum spaciositas permiserit. Cui negocio ut studiosius et
devotius insistat, ipsi et omnibus sibi in hac provincia successuris concedimus
investituram
trium episcopatuum
Aldenburc
(Oldenburg), Michelinburc
(Mccklcnburg),
Racezburc
(Ratzcnburg), ut quicumque in locum episcoponim ibidem subrogandi sunt, a mami ipsius
quod regii iuris est, tamquam a nostra recipiant... Monumcnta Gcrmaniac Historica (A továbbiakban: MGH.) Lcgum Scctio IV. Constitutioncs ct acta publica imperatorum ct regum I. Ed.
Ludcwicus Weiland. Hannovcrac, 1893. 206-207. p., 147. sz.

hamburg-brémai érsek, Hartvik azonban elutasította a fejedelemasszony jelöltjének felszentelését. Gerold végül Rómába utazott, ahol a pápa az akkor ott tartózkodó Oroszlán Henrik kérésére oldenburgi püspökké szentelte őt (1155). Amikor
Gerold visszatért, Oldenburgot romokban, püspöki székhely számára alkalmatlan
állapotban találta. Ezért a helyi lakosság lelki szolgálatára egy lelkipásztort nevezett ki, ő maga azonban nem itt telepedett le. 1160-ban Oroszlán Henrik kérésére és
IV. Adorján pápa engedélyével a püspökség székhelyét Lübeckbe telepítették át. 14
Újabb példákat a birodalmi terület további régióiban is lehetne találni. A legtöbbet viszont kétségkívül a Pireneusi-félszigetről, ahol a XI. század második felétől
az egyre jobban előrehaladó reconquistával párhuzamosan egyre több régi püspökséget újítottak fel, noha sokszor az eredetitől eltérő székhellyel. Számunkra leginkább a Lérida-Roda-Barbastro püspöksége tűnik érdekesnek. 955/957-ben
Odisensus/Odisenso püspök a narbonnai érsek — vagyis metropolitája — engedélyével Rodába helyezte át székhelyét. Ezzel az esettel kapcsolatban egyetlen, a pápai kúria közreműködését bizonyító feljegyzést sem találtunk. Másfél évszázaddal
később újabb transzlációra került sor, ezúttal Rodából Barbastróba. Ez azonban
már bizonyíthatóan II. Orbán pápa engedélyével történt. 13
Az eddig elmondottak alapján azt a tézist fogalmazhatjuk meg, hogy a XI. század első feléig, vagyis a reformpápák időszakáig, a püspöki székhelyek áthelyezéséhez és felújításához nem volt szükségszerű a pápa engedélye, illetve a transzlátorok ezt nem minden esetben kérték ki, míg viszont ettől az időtől kezdve ez
minden bizonnyal szükségszerűvé vált. Ez az állapot szinkronban van a kor egyháztörténeti fejlődésével. A reformpápák ugyanis mind az egyház igazgatása,
mind pedig a legfőbb egyházi tisztségviselők kinevezésének tárgyában abszolút
döntéshozói jogkört kezdtek vindikálni maguknak.

14
15

Scrics Episcoporum 55. p.
História dc la Iglcsia cn Espaa. II - 2° La Iglcsia cn la Espana dc los siglos VIII al XIV. Dirigo
por Javicr Fcrnandcz Londc. Madrid, 1982. 650. p. skk. Vö. Rcgcsta Pontificum Romanorum
ab condita Ecclcsia ad annum post Christum natum MCXCVIII. Ed. Philippus Jaffc.
Editioncm sccundam corrcctam ct auctam auspiciis Guiliclmi Wattcnbach... Curaverunt S.
Locwcnfcld, F. Kaltenbrunncr, P. Ewald. Tomus primus (A S. Pctro ad a. MCXLIII). Tomus
sccundus (Ab a. MCXLIII ad a. MCXCVIII). Lipsiac, 1888-1895. I. 693. p., 5777. (4325.) sz.
Már III. Jenő idején kiderült, hogy Orbán oklevele hamisítvány volt. Ebből a hamisítványból
indult ki II. Paszkál pápa, amikor 1100-ban megerősítette a barbastroi püspökség birtokait.
Uo. 760. p., 5834. sz.; III. Jenő döntését lásd uo. II. 21. p., 8717. (6159.) sz. Számunkra annak
nincs nagy jelentősége, hogy Orbán oklevele hamis volt. A lényeges az, hogy a pápa nevében
írták.

Tézisünket a korszak kánonjoga is megerősíti. Gratianus Decretumából ugyanis azt a következtetést szűrhetjük le, hogy a gyűjtemény keletkezésének időszakában, vagyis a XII. század negyvenes éveiben a püspöki székhelyek transzlációja
csakis a római pápa engedélyével történhetett meg, 16 s a püspökségek összevonásához is az ő engedélye kellett. 17
Gratianus művének Friedberg általi kiadása a Gratianus által felhasznált művekből — zsinati kánonokból, pápai oklevelekből, egyházi írók és egyházatyák
műveiből, addigi egyházjogi gyűjteményekből — is közöl forrásrészleteket. A
püspöki székhelyek áthelyezésével kapcsolatban közli, hogy az I. (Nagy) Gergelytől idézett levél csak a XI. század első harmadában keletkezett Burchard-gyűjteményben és Chartres-i Ivo Decretum és Panormia című, XI. század végéből származó gyűjteményeiben található meg.18 A pápát a püspökség összevonására felhatalmazó rendelkezés viszont Luccai Anzelm és a Polycarpusnak is nevezett Gregorius kardinális gyűjteményében lelhető fel. Ez a két gyűjtemény a gregoriánus reform korából, tehát a XI. század végéről, illetve a XI. és XII. század fordulójáról
való.19
Logikusnak tűnik, hogy az egyházmegyékkel kapcsolatban az Apostoli szék kizárólagos jogát hangsúlyozó jogi normák az egyházjognak éppen azokban az ún.
reformgyüjteményeiben találhatók meg, amelyek minimálisan az egész nyugati

16

Gratian. Episcopalium etiam sedium mutaciones metu hostilitcitis interveniente
nonnumquam
fieri solent. Unde Gregorius (I.) seribit Iohanni, Episcopo Belitrano [lib. II. epist. 11.]:
(Dccrcti sccunda pars, causa VII. quest. I.) C. XLIV. Necessitate temporis
episcopalium
sedium mutaciones fieri possunt. — Temporis qualitas nos ammonet episcoponim
sedes,
constitutas antiquitus certis ciuitatibus, ad alia, que securiora putamus, eiusdem diocesis loca
transponere, quo et habitatores securi valeant degere et barbaricum possit periculum facilius
declinari. Propterea te Iohannem fratrem et coepiscopum
nostrum Belitrensis
civitatis,
sedemque tuam in loco quondam Arenata ad S. Andreám apostolain precipimus
transmigrare,
quatinus ab hostilitatis incursu liberior existere valeas, et illic consuetudinem
solempnium
festive disponas. Corpus luris Canonici - Editio Lipsicnsis sccunda... Ed. Acmilius Friedberg.
Pars prior Dccrctum Magistri Gratiani. Lipsiac, 1879. 584. p.

17

(Dccrcti sccunda pars, causa XVI. quest. I.) C. XLVIII. Duo episcopatus in unum redigi
possunt apostolica auctoritate; C. XLIX. Duos episcopatus in unum redigere apostolica valet
ciuctoritas. Uo. 776. p.
Kurtscheid, Bertrand-Wilches,
Félix Antonius: História iuris canonici. I. História fontium ct
scicntiac iuris canonici. Romac, 1943. 153-156., 162-165. p.; Bánk József: Kánoni jog I. Bp.,
1960. 169-171., 176-177. p.; Plöchl, Willibald M.: Gcschichte dcs Kirchenrechts I.
Wien-Münchcn, 1962. 450., 464-465. p.
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19

Kurtscheid-Wilches,
VII. 73. p.

158. p.; Plöchl, 463. p.; Bánk, 172-173. p.; LMa I. 679-680. p., illetve

egyházra érvényes, a Szentszék által jóváhagyott egységes jogot kívántak bevezetni.20 Ezt támasztja alá az, hogy ezekben a körökben az a vélemény volt a meghatározó, miszerint a püspökök egyik egyházmegyéből a másikba való áthelyezése
csupán a pápa engedélyével lehetséges. 21 Véleményünk szerint ez ismét csak azt
támasztja alá, hogy a XI. század közepétől egyre erősebben jelenik meg a pápaság
egyértelmű igénye arra, hogy kizárólagos döntése legyen egyházmegyék létrehozásával és megváltoztatásával kapcsolatban (is).
A jelen tanulmány első részében elmondottakat összefoglalva leszögezhetjük,
hogy az ezredforduló táján a püspökségek áthelyezése, felújítása és alapítása még
nem volt szükségszerűen pápai jóváhagyáshoz kötve.

II.

A magyarországi egyházmegyei szervezet kialakulása a középkori magyar történelem legvitatottabb fejezetei közé tartozik. Ez elsősorban abból adódik, hogy
meglehetősen kevés az olyan forrás, amely erről szól, másrészt a meglévők is sok
esetben ellentmondanak egymásnak.
Az önálló magyarországi (és lengyelországi) egyháztartomány kialakulása a
belső feltételek mellett a kedvező nemzetközi körülményeknek is köszönhető. Részeivé váltak ugyanis annak a császári-pápai elképzelésnek, amelynek célja a Római Birodalom felújítása volt, s amelybe az újonnan krisztianizált területek is
beletartoztak volna.
Ennek a folyamatnak a mozgatói III. Ottó császár és II. Szilveszter pápa voltak.
Az Ottó-féle renovatio22 politikája, valamint a birodalomtól keletre fekvő terüle-
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Tellenbach, Gerd: Dic wcstlichc Kirchc vom 10. bis zum frühcn 12. Jahrhundcrt. (Dic Kirchc
in ihrcr Gcschichtc: cin Handuch, Bd. 2 Liefcrung FI) Göttingcn, 1988. 245. p. skk. (Man hat
richtig das altchristliche
Kirchenrecht
episkopales
Synodalrecht,
Bischofsrecht,
nicht
Papstrecht,
genannt.)
Vö. Mordek, Hubert: Kanonistik und Grcgorianischc Reform.
Marginalicn zu cinem nicht-marginalcn Thcma. In: Rcich und Kirchc vor dem Invcstiturstrcit.
Vortráge beim wisscnschaftlichcn Kolloquium aus Anlass dcs achtzigstcn Gcburtstags von
Gerd Tellenbach. Hrsg. von Kari Schmid. Sigmaringcn, 1986. 71. p. skk.

21

Lásd Scholz, Sebastian: Transmigration und Translation. Studicn zum Bistumswcchscl der
Bischöfe von der Spátantike bis zum Hohen Mittclalter. (Kölncr historischc Abhandlungcn,
Bd. 37) Köln, 1992. 188. p. skk. A egyházi méltóságok közismert laikus invesztitúrájának tiltásával itt nem kívánunk foglalkozni. Ehhez lásd pl. Schieffer, Rudolf: Dic Entstehung dcs
Investiturverbots fíir den deutschen König. (Schriften der Monumenta Gcrmaniac Historica,
Bd. 28) Stuttgart, 1981.

tekhez való viszony megfogalmazójának Aurillaci Gerbertet tartjuk. 2 ' Le kell
azonban rögvest szögeznünk, hogy akkor, amikor Gerbert már II. Szilveszter pápaként e tervek végrehajtásához hozzálátott, azok megvalósítása teljes mértékben
császári támogatástól függött. 24 Mindenképpen közösen eltervezett és végrehajtott
akcióról volt tehát szó.
A források szerint a magyarországi egyházmegyerendszer legfőbb kiépítője
Szent István mellett Asztrik, illetve Anasztáz volt. Az utóbbi évtizedekben Györffy
György nyomán az a nézet vált elfogadottá, hogy Asztrik és Anasztáz esetében
egyetlen személyről van szó. Györffy szerint ugyanis Asztrik szerzetesi neve
Anasztáz volt."3 Más kutatók — a maiak közül elsősorban Püspöki Nagy Pétert említeném 26 — viszont azt állítják, hogy két, illetve három különböző személyről van
szó. Mivel a kérdés erősen vitatott, talán nem felesleges összefoglalni, hogy a korabeli, illetve az időben közeli források alapján mit tudunk Asztrikról.
Querfurti Bruno a XI. század elején írt művében Asztrikot Adalbert kíséretébe
tartozó klerikusként említi (már Rómában?). 27 A valamivel későbbi Passió s.

22

Ezt a sok szempontból már megvitatott témát csupán érintjük. Említsük meg ezért az ezzel
foglalkozó alapmüveket: Schramm, Percy Ernst: Kaiscr, Rom und Renovatio. Studien zur
Gcschichtc dcs römischcn Erncucrungsgcdankcns vom Endc dcs karolingischcn Rcichcs bis
zum Invcstiturstrcit. 1-11. Lcipzig/Bcrlin, 1929. Vitázik vele Görich, Knut: Ottó III. Romanus,
Saxonicus ct Italicus. Kaiscrlichc Rompolitik und sáchsischc Historiographic. Sigmaringcn,
1993. Lengyelországgal kapcsolatban lásd Strzelczyk, Jerzy: Ottón III. Wroclaw, 2000. A legújabb összefoglalás Fríed, Johannes: Erncucrung dcs Römischcn Rcichcs. In: Europas Mittc
um 1000. (Bcitrágc zur Gcschichtc, Kunst und Archaologic, Bd. 2) Darmstadt, 2000.
738-744. p.
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Zimmermann, Háruld: Gerbert als kaiscrlichcr Rat. In: Gcrbcrto — scicnza, storia c mito. Atti
dcl Gerbcrti Symposium (Bobbio 25-27 Iuglio 1983) Bobbio, 1985. 246. p.
Kortüm, Hans-Henning: 'Gcrbcrtus qui ct Silvcstcr' Papsttum um dic Jahrtauscndwendc. In:
Dcutschcs Archiv fiir Erforschung dcs Mittclaltcrs 55. (1999) 29-62. p., itt főképp 39. p.
Györffy, György: Zu den Anfángen dcr ungarischcn Kirchcnorganisation auf Grund ncucr
Qucllcnkritischcr ergebnisse. In: Archívum Historiac Pontificac 7. (1969) 79-113. p. Ebben
megtalálható az Asztrikkal, illetve Anasztázzal kapcsolatos különféle vélemények áttekintése.
Püspöki Nagy Péter: Az Árpád-kori vásártartás írott emlékei cs azok kritikája az államszervezéstől a tatárjárásig. Piacok és városok kezdetei Magyarországon. Bratislava, 1989.
45-49. p.
Brunonis Vita s. Adalbcrti (rcdactio longior): c. 17.... Astericus eius clericus, contra sanctum
virum agendo... MGH Scriptorcs (in Folio) IV. Annales, chronica ct historiac acvi Carolini ct
Saxonici. Ed.: Gcorg Hcinrich Pcrtz et al. Stuttgart, 1841. 604. p. (Az idézett források alapos
jellemzése és cseh fordítása megtalálható: Slavníkovci v ccském písemníctví. [Szlavnikidák a
csch irodalomban.] Red. Rostislav Novy - Jirí Sláma. Praha, 1987.)
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27

Adalperti martyris című műben Asztrik Adalbertet kíséri Lengyelországba, majd a
meseritzi kolostor apátja lesz, később pedig Sobottin érseke. 28
A bambergi székesegyház 1012-es felszentelésénél Asztrik a magyarok érsekekéntjelenik meg. 29 Ezenkívül a pécsváradi apátság 1015-re datált hamis alapítólevelében találkozunk nevével, ahol a kolostor első apátjának és kalocsai püspöknek
nevezik/ 0
Végül a Szent Istvánnal kapcsolatos legendákban is találunk adatokat Asztrik
tevékenységéről. Szent István ún. nagyobb legendájában, amely a legkorábbi keletkezésű, az olvasható, hogy Asztrik „Krisztus ellenfelei," vagyis a lázadó Koppány legyőzése (997) után érkezett szerzetestársaival Magyarországra és alapította
meg a pécsváradi apátságot. István ezt követően a pápa jóváhagyásával 10 püspökséget alapított, érseki székhelyként pedig Esztergomot jelölte ki, metropolitává pedig az egyházi joggal összhangban Asztrik apátot nevezte ki. Az ő javaslatára
jelölte ki az egyes egyházmegyék püspökeit/ 1
Az istváni nagylegendából jelentősen merítő Hartvik-legenda ezt azzal az adattal egészíti ki, illetve módosítja, hogy István Asztrik-Anasztázt nem esztergomi ér-

28

29

30

31

Passió s. Adalperti martyris: ... et ad Mestris locitm divertens, coenobium ibi construxit,
monachosque quam plwes congregans, Aschricumque cibbatem eos cici regendum
constituit,
qui postea archiepiscopus ad Sobottin consecratus est... MGH Scriptorcs (in Folio) XV/2.
Supplcmcnta tomorum I—XII, pars III. Supplcmcntum tomi XIII. Ed.: Gcorg Waitz, Wilhclm
Wattcnbach ct al. Stuttgart, 1888. 706. p.
Dcdicatio ccclcsiac s. Pctri Bambcrgcnsis: ... Altare ante eriptam consecravit
Aschericus
Ungarorum archiepiscopus in honorem sanctorum confessorum Hylarii, Remigii,
Vedasti...
MGH Scriptorcs (in Folio) XVII. Annales acvi Sucvici. Ed.: Gcorg Hcinrich Pcrtz ct al. Hannover, 1861. 636. p.
... in ipso die consecrationis dicti monasterii per ministerhtm domini Ascrici
Colocensis
archiepiscopi et primi abbatis preseripti monasterii, nobiscum omnibus regni principibus ibi
assistentibus,
confirmavimus.
Diplomata Hungáriáé Antiquissima I. 1000-1131. Szcrk.
Györffy György. Bp., 1992. (A továbbiakban: DHA.) 63-80. p., 12. sz., itt 80. p.
Legenda Maior (S. Stcphani regis): c. 7. Devictis ergo Chrísti miles hostibus...
Aescricus
abbas cum suis honorijice susceptus, ad radicem Montis Ferrei cenobiwn sub titulo sancti
patris Benedicti construxit... c. 8. Cum his dei sennts, princeps Christicinissimus,
aliquando
communiter cum omnibus, aliquando singillatim cum uno quoque eorum colloquium
habens
provincias
in decem partitus est episcopatus,
Strigoniensem
ecclesiam metropolim
et
magistram per consensum et subseriptionem
Romane sedis apostoliéi ceterarum
fore
constituens. Cui iam dictum venerabilem Ascricum cibbatem pontijicalis dignitatis
infula
decoratum, electione canonica prefecit, cuius consilio ceteras sedes patrum curis et
p?vvisionibus commisit... Scriptorcs Rcrum Hungaricarum tcmporc ducum regumquc stirpis
Arpadianac gestarum I—II. Ed.: Emcricus Szcntpctcry. Bp., 1938. (A továbbiakban: SRH.) II.
382-383. p.

sekké, hanem kalocsai püspökké nevezte ki, majd Rómába küldte követként, hogy
a pápától jóváhagyást szerezzen az esztergomi érsekség és a többi püspökség megalapításához. Asztrik-Anasztáz nemcsak ezt a jóváhagyást szerezte meg, hanem
királyi koronát is az első magyar uralkodó számára/ 2 (Hasonló információkat tartalmaz a magyar-lengyel krónika is, hiszen az a Hartvik-legendából meríti ezeket a
részeket. 33 ) A Hartvik-legenda az esztergomi érseki székben történő változásról is
hírt ad, miszerint a beteg Sebestyént egy időre Asztrik váltotta fel/ 4 majd más forrásokban meg nem erősített információt közöl arról, hogy István megkapta a pápai
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Legenda S. Stcphani regis ab Hartvico cpiscopo conscripta: c. 8. Post hecprovincias in decem
partitus episcopatus, Strigoniensem
ecclesiam metropolim et magistram ceterarum
fore
constituit. Cognoscens vero prudens dux predicti Asscrici religionem, pontijicalis
ipsum
dignitatis infula decoratum electione canonica sublimuvit
et ei Colocensis
episcopatus
dignitatem obtulit. c. 9. Quarto post patris obitum anno divina commonente
clementia,
eundem Ascricum presulem, qui alio nomine Anastasius dietus est, ad limina
sanctorum
apostolorum misit, ut a successore sancti Petri, principis apostolorwn postularet, quo novelle
christianitati exorte in partibus Pannonié largam benedictionem porrigeret,
Strigoniensem
ecclesiam in metropolim sue subseriptionis auctoritate sanciret et reliquos episcopatus sua
benedictione muniret. Regio etiam dignaretur ipsum diademate roborare, ut eo fultus honore
cepta per dei gratiam posset solidius stabilire... c. 10. Benedictionis ergo apostolice litteris
cum corona et cruce simul allatis presulibus cum clero, comitibus cum populo
laudes
congruas adclamantibus, dilectus deo Stephanus rex appellatus unctione crismali
perunctus,
diademate regalis dignitatis feliciter coronatur. SRH II. 411-414. p.
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Chronicon Hungarico-Polonicum: c. 5. ... quarto post patris obitum anno, divina commonente
clementia, Astricum presulem ad limina sanctorum apostolorum misit... c. 6. ... sequenti die,
hora príma presul Strigoniensis civitatis, Astriquus nomine ad papam pervenit, qui officium
iniunctum sibi proderet exequens, ... insignia postulavit. SRH II. 307-308. p. A magyar-lengyel krónika az Asztrik vezette magyar küldöttség és a lengyel követ velencei találkozását, valamint az Asztrik által István megbízásából Vitéz Boleszlóval (a krónika szerint Micszkóval)
folytatott tárgyalásokat is leírja: SRH II. 309-310. p.
Legenda S. Stcphani regis ab Hartvico cpiscopo conscripta: c. 11. Erat monachus
quidam,
Sebastianus nomine, cuiits probabilis vita et devota in dei servitio religio habebatur. Hunc rex
venerabilis miro cepit amore diligere, quia quanto quis religiosior, tanto erat ei acceptior.
1Iliim ergo ob vite merita pontificali
honore dignum iudicans, regendo
Strigoniensi
archiepiscopatui
eum prefecit. At, quoniam flagellat deus omnem filium quem recipit,
predictum Sebastianum ad probandcun ipsius patientiam corporalium oculorum lumine ad
tempus privavit. Set ne novellus in fide (g)rex absque pastoris regimine a recti tramitis
proposito deviaret, per consensum Romani pontijlcis sepe dictum Ascricum
Colocensem
episcopum in illius locum substituit. Evolutis deinde trium annorum circulis, Sebastianus ex
dei misericordia recepto lumine rursum per apostoliéi consilium sue sedi restitutus est et
Ascricus ad suam ecclesiam, videlicet Colocensem cum pallio rediit. SRH II. 416-417. p.
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legátusi t i s z t s é g e t . A Hartvik-legenda különösen azért érdekes számunkra, mert
egyedüliként azonosítja Asztrikot Anasztázzal.
Ami Anasztázt illeti, a Hartvik-legendán kívül a következő forrásokban találunk rá utalást:
A XV. János által a brevnovi apátság számára 993. május 31-én kiállított kiváltságlevél Anasztázt a kolostor apátjaként említi/ 6 A kolostort a hagyomány szerint
Szent Adalbert alapította.' 7
A pannonhalmi apátság alapítólevelében említésre kerül egy Anasztáz nevű
apát. ' 8 Szintén szerepel egy Anasztáz a ravennai Szent Apollinaris kolostorban
1001. április 4-én II. Szilveszter pápa és III. Ottó császár elnöklete alatt összegyűlt
bírósági testület névsorában is. Itt a következőképpen említik: Anastasius abbas
monasterii Sancte Marié Sclavanensis.j9
Hat és fél évvel később, 1007. november l-jén a II. Henrik által Frankfurtba
összehívott birodalmi gyűlés résztvevői között így szerepel az aláírása: + Anastasius + Ungrorum archiepiscopus interfui et subscripsi 40
A XI. század húszas és harmincas éveinek fordulóján a regensburgi Szent
Emmerám kolostor szerzetese, Arnold, Magyarországra utazott, ahol Anasztáz ér-
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A legátusi megbízatásról a lengyel-magyar krónika is közöl információt, amit ismét Hartviktól
vett át. A legáció problémájához lásd részletesebben Múcska, Vincent: K otázke dosalui
cirkcvnych reforiem 11. storoeia na Uhorsko. [A XI. századi egyházreform magyarországi hatásának kérdéséhez.] In: Studia Archaclogica Slovaca Mcdiacvalia III-IV. 2000-2001. (=
materiály z konfcrcncic Korene európskej civilizácie. Bratislava, 10.-11. februára
2000),
153-169. p.
Codcx diplomaticus ct cpistolaris Rcgni Bohcmiac I. (805-1197). Ed. Gustav Fricdrich. Praha,
1904-1907. 43-46. p., 37. sz.
Lásd pl. Slavníkovci 58. és 342-347. p.
... quod nos interventu, consilio et consensu domni Anastasii abbatis <de> monasterio Sancti
Martini... illetve ... consiliante domno Anastcisio preseripto abbate et iugiter
adiuvante,
confortati et laureati sitmus... DHA I. 26-41. p., 5/II. sz. Ez az oklevél a különféle interpretációk lehetőségének egész sorát kínálja. A vitás nyelvtani megfogalmazásokat és jclcntcsbcli
zavarokat, valamint az Anasztázt érintő helyszínek problémáját a dokumentum utolsó kritikai
kiadásának szerkesztője, Györffy György meglehetősen bonyolult módon magyarázta. Feltevéseit Gerics József utasította el: Szent István királlyá avatásának történetéhez. In: uő: Egyház, állam, gondolkodás Magyarországon a középkorban. Bp., 1995. 31. p. Steinhiibel, Ján:
Uhorské král'ovstvo a nitrianske kniezatstvo za vlády Stcfana I. [A magyar királyság cs a
nyitrai hercegség Szent István uralkodása alatt.] In: Historicky casopis 48. (2000) 12-13. p.
szintén elutasítja Györffynek azt a véleményét, miszerint amikor Koppány legyőzése után sor
került a monostor megadományozására, akkor Anasztáz még nem volt pannonhalmi apát.
DHA I. 20-21. p., 3. sz.
DHA I. 42^13. p., 6. sz.

sek fogadta. 41 Szent Gellért XIV. század végéről származó nagyobb legendájában
Anasztáz pécsváradi apátként bukkan fel. 42
Asztrik és Anasztáz személyének azonossága kapcsán a legnagyobb gondok
éppen az önálló magyarországi egyháztartomány kialakulásának és István megkoronázásának kapcsán merülnek fel. A források szerint ugyanis ezekben az időkben
Asztrik-Anasztáznak egyszerre kellett volna apátnak, István diplomatájának, Esztergom érsekének és esetleg kalocsai püspöknek lennie. Azonnal felmerül azonban
két kérdés: ha Asztrik azonos volt Anasztázzal, akkor az 1001-es ravennai gyűlésen miért mint Anastasius abbas monasterii Sancte Marié
Sclavanensisprovincie
szerepel, nem pedig magyarországi egyházi méltóságként? Másrészt, ha ő volt az
esztergomi érsek, akkor a pannonhalmi oklevélben miért található két másik érsek,
Domonkos és Sebestyén neve?
Az első kérdésre Györffy azt a választ adta, hogy I. István két ízben is küldött
követséget Rómába. Az elsőt 1000 őszén, amely koronát kért István számára, a másodikat pedig 1001 tavaszán, ennek feladata pedig az volt, hogy az egyházszervezéshez szükséges engedélyt megszerezze. Mivel azonban a pápa csak 1001 áprilisában hagyta jóvá István egyházalapító tevékenységét, Anasztáz még régi apáti
címét viselte. 4j Ezzel egybecseng Györffynek azon elképzelése is, hogy egy évvel
később, a pannonhalmi alapítólevél keletkezésekor Anasztáz ugyan apátként jelenik meg, de egyben pápai legátusként is.44
A magyarországi érsekek kérdése azonban keményebb dió. Domonkost a pannonhalmi oklevél mellett a bakonybéli apátság hamis alapítólevele is említi, 43 Sebestyént viszont a pannonhalmi oklevél mellett a Hartvik-legenda említi. Nagyjából Domonkos és Sebestyén érseki hivatalával egy időben volt Asztrik Szent István nagyobb legendája szerint esztergomi érsek és a Hartvik-legenda szerint kalocsai püspök. De egy forrás szerint ugyanebben az időben nevezték ki Sobottin
érsekévé.
Györffy ezeket az ellentmondásokat többé-kevésbé szó nélkül hagyja, illetve a
legendákat nem tartja a téma szempontjából mérvadó forrásnak. 46 Ján Steinhübel,
aki Asztrikot Kalocsa 1002-ben kinevezett első püspökének tartja, ezzel összeftig-
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Dc miraculis. S. Emerami: MGH Scriptorcs rcrum Merovingicarum IV. Passioncs vitacquc
sanctorum acvi Mcrovingici (II). Ed.: Bruno Krusch. Stuttgart, 1902. 547. p.
SRH II. 485-487. p.
Györffy, Zu dcn Anfángen 101-106. p.
Lásd a 38. sz. lábjegyzetet.
D H A I. 113-119. p., 26. sz.
Györffy, Zu dcn Anfángen 108. p.

gésben csupán a Hartvik-legendára hivatkozik, mégpedig a következőképpen fordítva annak szövegét: István elküldte „(a leendő) Asztrik püspököt...". 47
A megoldást szerintünk nem Asztrik és Anasztáz mindenáron való azonosítása
jelenti. Emellett magyarázatunk kiindulópontját olyan kánonjogi feltételek alkotják, amelyeket a magyarországi egyházszervezet kialakítása során semmiképpen
sem hagyhattak figyelmen kívül.

*

*

*

Asztrik apátként jött Magyarországra. Habár a pécsváradi apátság alapítólevele,
amely őt az első itteni apátnak és kalocsai érseknek nevezi, hamisítvány, a többi
forrás adataiból arra következtethetünk, hogy először talán éppen azon a helyen telepedett le közösségével, ahol később a monostort felépítették és felszentelték. 48
István ezek után mint tapasztalt és világot látott embert magához rendelte, s Rómába küldte követként, kihasználva eközben Szent Adalbert kultuszának Asztrik köreiben való terjedését is.
Hangsúlyoznunk kell, hogy az összes forrás arra utal, hogy a követség csak az
egyházmegyék kialakítása után indult Rómába. Ide sorolhatjuk Merseburgi
Thietmart is, aki az események egyedüli kortársaként azt jegyezte fel krónikájában, hogy Vajk, aki püspökségeket hozott létre, a császár (III. Ottó) kegyelméből és
javaslatára királyi koronát kapott 49 — tehát szintén abban a szellemben tudósít,
hogy a püspökségek létrehozása megelőzte István megkoronázását. Ebből pedig
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a magyarországi egyházmegye-szervezet
körvonalai már I. István megkoronázása előtt kialakultak. 30
Habár a legendák bizonyosan nem tartoznak a legmegbízhatóbb források közé,
Thietmar információi alapján azonban azt kell mondanunk, hogy ebben az esetben
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Steinhübel, Uhorské král'ovstvo 6-7., 12-13. ós leginkább az 50. sz.
Vő. Györffy, Zu dcn Anfángcn 100-101. p.
Thictmari Mcrscburgcnsis cpiscopi chronicon. Libcr IV. c. 59. Inperatorís autem predicti
gratia et hortatu gener Henrid, ducis Bawariorum, Waic in regno suimet episcopcdes cathedras
faciens, coronam et benediccionem ciccepit. MGH Scriptorum Rcrum Gcrmanicarum Nova
scrics IX. Thictmari Mcrscburgcnsis cpiscopi Chronicon. — Dic Chronik dcs Bischofs
Thietmar von Mcrscburg und ihre Korvcicr Übcrarbcitung. Hg. von Róbert Holtzmann. Berlin, 1935.
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A legendák 10 püspökségről szólnak, cz azonban azt az állapotot tükrözi, amely István uralkodásának utolsó éveitől Szent László uralkodásáig (a zágrábi püspökség megalapításával ő
folytatta István tevékenységét) tartó időszakot jellemezte. Ehhez lásd bővebben alább.

hihetünk nekik. Ezt a korabeli szokások is megerősítik, főleg amelyek az újonnan
kereszténnyé lett térségeket illetik.31 Véleményünk szerint többek között ezért sem
valószínű, hogy Asztrik két ízben is Rómába utazott, mint azt Györffy György állítja. 52
A magyarországi püspökségek megalapítására irányuló első lépéseket lényegében megtették, már csak pápai (és császári) jóváhagyás kellett hozzá. 1000 szeptemberétől 1001 tavaszáig II. Szilveszter és III. Ottó rövidebb-hosszabb szünetekkel Rómában, illetve a környékén tartózkodtak. iJ 1000 szeptemberének elején a
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Ottó birodalmában is a nemet királyok, illetve a császárok voltak a kezdeményezői püspökségek cs érsekségek létrehozásának. A pápa ebben a folyamatban — hiszen szinte kizárólag frissen meghódított cs krisztianizált térségekben történt alapításokról volt szó — mint a szellemi
élet legfőbb tekintélye vett részt. Az új egyházmegyék létrehozásához azoknak a püspököknek
a jóváhagyása is szükséges volt, akiknek a területét az újonnan létrehozott egyházmegyék közvetlenül érintették. Lásd Hinschiits, Paul: Das Kirchcnrccht der Katholikcn und Protcstantcn
in Dcutschland. II. System dcs katholischcn Kirchcnrcchts mit besonderer Riicksicht auf
Dcutschland 2. Berlin, 1878. 382. p. Vö. még a következő oklevelek megfogalmazásával:
I. Oltó a havclbcrgi püspökség részérc 946-ban: ... consultu et inductu dilecti nobis
venerabilis praesulis Mariid legati ecclesiae Romanae et Friderici archiepiscopi (Mainz - V.
M.) et aliorum episcoponim
et fratris nostri Brunonis nec non Geronis dilecti ducis et
marchionis nostri, in castro Havelberg in marchia illiits sito in honorem domini salvatoris lesu
Christi et beatae Mariae genetricis eius episcopalem constituimus sedem, praeficientes ei
venerabilem et religiosum praesulem Oudonem, conferentes et donantes de nostra proprietate
ei et ecclesiae cathedrali ibidem ab eodem constituendae medietatem castri et civitatis
Havelberg et medietatem omnium villarum illuc attinentium. MGH Diplomatum regum ct
imperatorum Gcrmaniac Tomus I. Conradi I., Hcnrici I. ct Ottonis I. diplomata. Hannovcrac,
1879-1884. 155-156. p„ 76. Sz.
I. Ottó a brandenburgi püspökség részérc 948-ban: ... consultu Marini venerabilis presulis
Romanae legati ecclesiae nec non Fridurici ac Adaldagi archiepiscoporum
(Hamburg-Bréma
— V. M.) aliorumque episcoponim complurium et cari fratris nostri Brunonis
procerumque
nostri precipueque Geronis dilecti ducis et marchionis nostri, in praedio nostro in marca illius
sito... in civitate Brendanburg
in honore domini ac salvatoris nostri sanctique
Petri
apostolomul principis episcopalem constituimus sedem, preferentes ei religiosum
presulem
Thiatmarum... Uo. 187-189. p„ 105. sz.
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Hozzánk hasonlóan vélekedik Steinhübel, Uhorské král'ovstvo 6. p. Természetesen nem gondoljuk, hogy minden egyetlen tárgyalás eredménye. A császár és a pápa valószínűleg már ezt
megelőzően is megbízható információkkal rendelkezett Magyarországot illetően. Ebben a folyamatban fontos szerepet kaphatott István sógora, Henrik bajor hcrccg.
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Jahrbüchcr dcs Dcutschen Rciches unter Ottó II. und Ottó III. Von Kari und Mathildc Uhlirz.
Zwcitcr Band: Ottó III. 983-1002 von Mathildc Uhlirz. Berlin, 1954. (A továbbiakban:
Jahrbücher.) 306-309., 349., 351-352., 367-372. p.

pápa, a császár és további jelentős világi és egyházi méltóságok Róma mellett találkoztak és pro restituenda re publica... et consilia imperii nostri... tanácskoztak. Itt
történhetett a döntés István szándékaival, a királyi koronával és krisztianizációs tevékenységével kapcsolatban. Talán követet is küldtek Magyarországra, aki jelentette Istvánnak a döntést. Ezt követően, késő ősszel érkeztek Rómába a magyar
uralkodó Asztrik által vezetett követei, akik királyi koronát és a magyarországi
egyháztartomány elismerését tartalmazó oklevelet kaptak. 54 Számunkra annak a
kérdésnek van jelentősége, hogy mely egyházmegyék alkották kezdetben a magyarországi egyházszervezetet.
Valószínűsíthetjük, hogy Magyarország első püspöki székhelye Veszprém
volt,33 ahol térítő püspök 36 székelt. Az ilyen püspök nem egy konkrét egyházmegyét igazgatott, hanem az egész megtérítendő területet. 37 Ez megmagyarázza a
pannonhalmi oklevélnek azt a vitatott meghatározását, amely szerint Koppány legyőzésének idején, vagyis 997 táján „ezt a helyet (ti. Pannonhalmát) kivéve Magyarországon nem volt püspökség és apátság." 38
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Uo. 308. p. MGH Diplomatum rcgum ct impcratorum Gcrmaniac Tomi II. Pars postcrior.
Ottonis III. diplomata. Hannovcrac, 1893. 759-760. p., 331. sz. Lehet, hogy erre utal az a teljesen új méltóságmegnevezés, amelyet a császár az 1001. január 18-án Rómában kelt oklevelében használt: Ottó tercius secundum voluntatem Iesu Christi Romanorum
imperátor
augustus, sanctarwnque
ecclesiarum devotissimus
et fidelissimus dilatator. Uo. 818. p.,
388. sz. Vő. Jahrbiicher, 352. p.
Lásd pl. Kristó Gyula: Szent István püspökségei. In: uő: írások Szent Istvánról és koráról.
Szcgcd, 2000. 122-123. p. Vö. Koszta László: A kereszténység kezdetei és az cgyházszcrvczés Magyarországon. In: Az államalapító. Szcrk. Kristó Gyula. Bp., 1988. 175-176. p. és
Steinhübel, Ján: Vznik Uhorska a Nitrianskc kniczatstvo. [Magyarország keletkezése és a
nyitrai hercegség.] In: Historicky casopis 47. (1999) 596. p., illetve uő.: Uhorské král'ovstvo,
6 - 7 . p., 24. sz.
A térítő püspök fogalmának használatáról lásd Püspöki Nagy Péter: Szent István egyházszervezete. In: Szent István és kora. Szcrk. Glatz Fcrcnc-Kardos József. Bp., 1988. 67. p. Jelenleg
nincs más megfelelőbb kifejezésünk annak az egyházi méltóságnak a megnevezésére, aki az
uralkodóval együttműködve az állam egyházszervezetének kiépítésen fáradozik.
Az először Poznanban majd Gnicznóban székelő első lengyel térítő püspökök (Jordán és
Ungcr) szintén a teljes lengyel területek fölött rendelkeztek. Vö. Labuda, Gerard: O
najstarszej organizaeji Kosciola v Polscc. Przeglad powszcchny 6. (1984) [6/754/84],
373-396., itt 376-382. p. valamint... Nec mora, fecit (III. Ottó - V. M.) ibi (Gnicznóban - V.
M.) archiepiscopatum, ut spero legitime, sine consensu tamen prefati presulis (Ungcr - V. M.),
cuius diocesi omnis haec regio subiecta est... Thictmari Mcrscburgcnsis cpiscopi Chronicon,
IV. 45., 184. p.
DHA I. 40. p., 5/II. sz.

Ahogyan említettük, a Rómába küldött követség feladat az volt, hogy jóváhagyást kérjen az István által létrehozott egyházszervezetre, amelyet az esztergomi
érsek alá kívántak rendelni. A követség vezetésével Asztrikot bízták meg, akit a
források már mint püspököt emlegetnek. Szerintünk Asztrik tényleg püspök volt,
azonban el kell tudnunk választani egymástól azt a négy aktust, amely a püspököt
püspökké tette: a választást, az uralkodó általi megerősítést, a felszentelést és a hivatalba való beiktatást/ 9 Véleményünk szerint Asztrik Kalocsa, király által kijelölt
püspöke volt és Rómába többek közé azért is küldték (minimálisan még egy püspöknek jelölt társával együtt), hogy ott felszenteljék. A hivatalba való beiktatás az
uralkodó feladata volt, a felszentelést viszont csak más püspökök végezhették.
Azt természetesen nem feltételezhetjük, hogy a frissen megtérített Magyarországon maradéktalanul betartották a kánonjog előírásait. Ez még nagyobb keresztény hagyományokkal rendelkező országokban sem történt így. Bizonyos
minimális szabályokat azonban be kellett tartani, amelyekbe kétség kívül beletartoztak a püspöki felszentelés szabályai. A kánonjog szerint pedig egy új püspök
felszentelését legalább három másik püspöknek kellett végeznie. 60
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Püspökválasztásról ebben az időben Magyarországon még nem lehetett szó, legfeljebb az uralkodó jelöltjével való formális egyetértés kifejezéséről. Abban ugyanis az uralkodóé volt a
döntő szó, hogy ki lesz püspökké szentelve és hol lesz a székhelye. Vö. Knappek,
Ludovít:
Obsadzovanic uhorskych biskupsticv od konca X. do konca XIV. storoeia so zvlástnym
zrctel'om na pápezské zásahy a postavcnic uhorskych král'ov. [A magyar püspökségek betöltése a X. század végétől a XIV. század végéig, különös tekintettel a pápai beavatkozásokra és a
magyar királyok illetékességére.] Bratislava, 1934. 42-44. p.
Ennek a IV. századtól ervenyes szabálynak a betartását a XI. század elején is megkövetelték.
Erről a korszak legelterjedtebb kánonjogi irodalmának, Burchard gyűjteményének az idevágó
részei is tanúskodnak (Patrologia Latina 140. 537-1090 col. A továbbiakban: Bur [római
szám] = a könyv száma, [arab szám] = a kánon száma): Bur I, 15. ... Porro et
Hierosolymitarum primus archiepiscopus beatus Iacobus, qui iustus dicebatur, et secwulum
carnem Domini mmcupatur est fráter, a Petro, Iacobo et loanne apostolis est ordinatus,
successoribus videlicet dantes formám eorum, ut minus quam a tribus episcopis
reliquisque
omnibus assensum praebentibus
nullatenus ordinetur, et cum communi voto ordinatio
celebretur. Bur I, 30. De abjectione eius, quem duo praesumpserínt
ordinare episcopi, in
nostris provinciis piacúit de praesumptoribus,
ut sicubi contigerit duos episcopos tertium
consecrare, et ipse et auctores damnabuntui; quo cautius ea quae sünt antiquitus
statuta
serventur.
Ezen kívül azt a szabályt is alkalmazták, miszerint a felszentelést a felszentelendő püspök fölött álló érseknek kellett elvégeznie (Bur I, 29.). Ez azonban csak ott jöhetett szóba, ahol már
volt kinevezett érsek, tehát Magyarországon még nem. Ezért kellett Asztrikot Rómában felszentelni. Vö. ... Archiepiscopus (Adalbert, Magdcburg első érseke - V. M.) autem, a clero et
omni populo magnifice susceptus, in his festivis diebus (968. december 25.) consecravit

Ahhoz tehát, hogy a magyarországi egyháztartomány működőképes legyen, a
kezdetektől fogva legalább három püspökre volt szükség. Az egyikük a Veszprémben székelő térítő püspök lehetett. Valószínűleg Domonkos volt ez, aki számára
Asztrik hozott Rómából palliumot, s aki Esztergom első érseke lett.61 A második
püspök Asztrik volt, akit Rómában szenteltek fel, s akit István Kalocsára helyezett.
A harmadik püspök neve nem maradt fenn. O minden bizonnyal Asztrik küldöttségének a tagja volt, akit szintén Rómában szenteltek fel, s aki Domonkosnak az érseki székbe való távozását követően, a veszprémi egyházmegye élére került.
Jó okunk van azonban feltételezni, hogy a magyarországi püspöki szervezet kiépítésének első szakaszában István négy püspökséget alapított (beleszámítva a
metropolis székhelyet is). Úgy tűnik ugyanis, hogy ez szokásos eljárás volt
egy-egy új érsekség megalapításakor az újonnan krisztianizálódott területeken. Erről tanúskodik a 968-ban megalapított magdeburgi érsekség formája is, amely érsekség három új szuffragáneus püspökséget kapott — Meissent, Merseburgot és
Zeitzet. (Ezekhez csatoltak majd hozzá két további, már létező püspökséget Brandenburgban és Havelbergben, amelyek addig Mainz alá tartoztak.) 6 " Húsz évvel
azelőtt, amikor I. Ottó megszervezte az északi, azaz dán területek misszióját, a
hamburg-brémai érsekség alá tartozott a schleswigi, ripeni, és az aarhusi püspök-
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Bosonem Merseburgiensis aecclesiae pustorem /., Burcharchtm Misnensis eclesie provisorem
/., ihtgonem episcopum Citicensem /., Havelbergensis aecclesiae custodem I. hiis Tudonem
coaptavit prius consecratum. Thictmari Mcrscburgcnsis cpiscopi Chronicon, II. 22., 64. p.
Azt, hogy Domonkos miért nem ment személyesen Rómába a pápai jóváhagyásért és a
palliumért, csak találgathatjuk. Talán már öreg és beteges volt (hiszen egy évvel később,
1002-ben már Sebestyén volt az érsek), lehetséges azonban az is, hogy István abban bízott,
hogy Asztriknak — aki a pápa és a császár által is elismert Adalbert vértanú követője volt —
nagyobb súlya lesz. Lásd Piispki Nagy, Szent István egyházszervezete 53. p. A püspököknek
az egyik egyházmegyéből a másikba való áthelyezése csak a pápa engedélyével volt lehetséges. Ebben a konkrét esetben azonban ennek nem kellett így történnie. Domonkosnak, aki térítő püspök volt, ugyan megvolt a maga székhelye, joghatósága azonban az egész országra
kiterjedt. Veszprémből Esztergomba való áthelyezése tehát nem minősült egyik püspökségből
a másikba való áthelyezésnek. Ezenkívül ha a püspökségét megyéspüspökségként értelmezték,
akkor a követség a palliumot és a pápai engedélyt is meghozhatta volna számára.
Vö. a 60. lábjegyzettel. Lásd még Hauck, Albert: Kirchcngcschichtc Dcutschlands III.
Lcipzig, 1906. 108-134. p. A már létező püspökségek azért lettek az új érsekséghez csatolva,
mert Magdcburgnak a szlávok közötti missziós tevékenység központjává kellett válnia, miközben Brandenburg és Havclbcrg „szláv" püspökség volt, melyeket Gcro őrgrófságának területén alapítottak még 948-ban.

ség — tulajdonképpen az ő első szuffragán püspökségei/" Ugyanúgy, amikor a
gnieznói ismert események után 1000-ben lefektették a lengyel egyházszervezet
alapjait, az újonnan kirendelt Radim érsek alá három (négy) püspökség tartozott:
Kolberg, Krakkó, Wroclavv és Poznan (?).64 És végül, hogy ne csak külföldi példákat említsünk: 899-ben, amikor Nagymoráviába pápai küldöttek érkeztek, János
érsek valamint Benedek és Dániel püspökök felszenteltek egy érseket és annak három szuffragáneus püspökét.63
Nehéz feltételezni, hogy mindezekben az esetekben véletlenről van szó. Úgy tűnik ugyanis, hogy ennek az eljárásnak racionális oka volt: ha ugyanis egy ilyen érsekségben — tulajdonképpen egyházi tartományban — csak három püspök lett
volna, egyikük elhalálozása esetén a másik kettő nem szentelhette volna fel az új
kollégájukat, így rá lettek volna utalva a szomszédos egyháztartományok püspökeinek segítségére. Ez azonban nem minden probléma nélküli megoldás lett volna.
Ha a második évezred kezdetén Magyarországon négy újonnan alapított püspökséggel kell számolnunk, akkor affelé hajlunk, hogy Veszprém, Esztergom és
Kalocsa mellett Vác volt a negyedik püspöki székhely; ez a konstelláció ugyanis
magyarázható bizonyos „geopolitikai" logikával. Nyitravidéken (a nyitrai hercegség területén) és a Dunántúlon kívül ilyen módon egyházközigazgatásilag „le voltak fedve" a Duna bal oldalán lévő területek is, tehát mindazok a territóriumok,
amelyek korábban az Árpádok domíniumát képezték és abban az időszakban már
közvetlenül István szuverenitása alá tartoztak. Ugyanakkor abba a sémába is belefér, amely szerint István a püspöki székhelyeket tartományának legjelentősebb, il-
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Hauck, Kirchcngcschichtc 99-100. p.
Thictmari Mcrscburgcnsis cpiscopi Chronicon, IV. 45., 184. p. A poznani püspökség szervetlenül lett leválasztva a gnieznói érsekség területéről, hogy megoldódjon Unger püspök tiltakozása jurisdictiós területének csökkenése miatt. Vö. Labuda, i. m. 392-393. p. Az ilyen
protcstálás kötelező érvényéről lásd lejjebb. Labuda írásában a 390-391. oldalon szellemesen
interpretálja azt az ellentétes információt, amely a hildcshcimi évkönyvekből származik, miszerint Gnieznóban III. Ottó a zsinaton hét püpökségről döntött (disposuit). Szerinte az öt lengyel püspökség mellett még a prágai cs az olmiici püspökségről volt szó. Ezeknek ugyanis
meg kellett egyezniük az újonnan kialakított vvroclawi és krakkói püspökségek területeinek
határaival, amelyek magukba foglalták a sziléziai és kislcngyclországi területeket, amelyek
addig a csch és morva püspökség fennhatósága alá tartoztak. Az eredeti elképzelések szerint
tehát Gniczno alá valójában csak három szuffragán püspökségnek kellett tartoznia.
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Codcx diplomaticus et epistolaris Slovaciac I. Ad edendum pracparavit Richárd Marsina.
Bratislava, 1971. 32-35. p., 39. sz. Vö. még Steinhiibel, Ján: Styri vcl'komoravské biskupstvá.
[A négy nagymorva püspökség.] In: Slovanské stúdic 1994. 21-39. p. és Marsina, Richárd:
Zaciatky cirkcvncj organizácie [Az egyházszervezés kezdetei] 123. p.

letve hercegi váraiba helyezte. 66 Ezenkívül itt még politikai okok is szerepet
játszottak: a váci püspökség keleti határán, vagyis a Zagyva folyó középső és alsó
folyásán túl kezdődött az Aba nemzetség székhelyi területe. Arról, hogy milyen hatalmuk volt — és/tehát milyen konkurenciát jelenthettek István számára — eléggé
tanúskodik az a tény, hogy miután Aba Sámuel elismerte István szuverenitását
(1005 után), István leánytestvérének férje, egyúttal pedig nádor is lett. A váci püspökség megalapításával az Árpádok és az Abák közötti exponált területen tehát István az utóbbiak fokozatos integrációjára törekedett. Valószínűleg így lehet
magyarázni azt az első látásra paradox helyzetet is, hogy csupán kilométertízekre
Esztergomtól új püspöki székhely létesült.67 Ennek az első négy magyarországi
püspökségnek a megalapításával befejeződött a magyar püspöki (egyházmegyei)
szervezet első szakaszának kiépülése. 68
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Steinhübcl szerint Vác Orci hcrccgi székhelye volt, azon hercegek egyikének, akik segítségével I. István leverte Koppány lázadását. Steinhübel, Vznik Uhorska [Magyarország keletkezése] 610. p.
A váci püspökség alapításának politikai okairól ír Koszta László is: A váci püspökség alapítása. In: Századok 135. (2001) 363-375. p. Noha ugyanakkor feltételezi, hogy a püspökség csak
Péter uralkodásának idejében keletkezett, aki ilyen módon is igyekezett korlátozni konkurensének, Aba Sámuelnek a befolyását. Bizonyos mértékig hasonló nézetet képvisel Kristó Gyula
is (Szent István püspökségei 132-133. p.). Koszta Lászlóhoz hasonlóan elfogadja, hogy nem
István alapításáról van szó, hanem a püspökséget követője, Péter alapította. A tényt, hogy
semmiféle feljegyzés nem maradt fenn a püspökség Péter általi alapításáról, a hazai történetírók Péterrel szembeni negatív viszonyával magyarázza; ugyanezen historiográfusok müveikben megtagadták, illetve elhallgatták azt is, hogy ö alapította a budai káptalant.
Az első négy magyarországái püspökség közé tartozhatott Győr is, amely az „árpádi domínium középső részének" egyik fontos vára volt. Vö. Steinhübel Uhorské král'ovstvo [A magyar
királyság] 13. p. Mivelhogy a pécsi püspökség 1009. évi alapítólevelében, amelyet éppen
Győrött adtak ki, említés sincs arról, hogy korábban ott már püspökség lett volna, kevésbé
tartjuk ezt valószínűnek. D H A I. 58. p., 9/1. sz. Bizonyossággal ezt kizárni azonban nem lehet.
Azt a nézetet, hogy a győri püspökséget ugyanabban az időszakban alapították, mint az
esztergomi érsekséget, képviseli például Kristó, Szent István püspökségei 24. p. Koszta, A
váci püspökség 365. p. velünk megegyezően feltételezi, hogy a magyarországi egyházi provinciát kezdetben négy püspökség alkotta, noha azt állítja, hogy közéjük tartozott Veszprém,
Esztergom, Győr és az erdélyi püspökség. Koszténak A keresztény egyházszervezet kialakulása. In: Árpád előtt és után. Szerk. Kristó Gyula-Makk Ferenc. Szeged, 1996. 107-111. p. című
tanulmányát, amelyben ezzel a kérdéssel részletesebben fogalkozik, sajnos nem állt módunkban megszerezni, így tehát érveit pontosabban nem ismerjük. Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger, 1987. 25. p. szintén úgy vélekedik, hogy Esztergomnak
eredetileg három püspökség volt alárendelve. Velünk ellentétben azonban azt feltételezi, hogy
Veszprémen és Kalocsán kívül ez nem Vác volt, hanem Eger. Szerintünk azonban reálisabb
azt mérlegelni, hogy az Abáktól uralt területen fekvő Eger csak Aba Sámuelnek István lány-

A második szakaszt azok az alapítások képezik, amelyek 1009-ben vagy
1009-ig valósultak meg. Ezekhez tartozik elsősorban a pécsi püspökség létrehozása, illetve ehhez az évhez kötődik a győri püspökség megalapítása is, mivel a pécsi
püspökség alapítólevelét éppen ott adták ki. 69 Lényegében a nagy veszprémi egyházmegye szétdarabolásáról volt szó, amely addig az egész Dunántúlt magában
foglalta: 70 délen, illetve délkeleten levált belőle a pécsi, északnyugaton pedig a
győri püspökség területe.
Ezt támaszthatja alá az a tény is, hogy az országban jelent volt Azo pápai legátus.
Az egyházmegye területének felosztása, illetve csökkentése ugyanis viszonylag kényes aktus volt; megvalósulásának kötelező feltétele volt azon egyházmegye püspökénekjóváhagyása, amelyet érintett a területi csökkentés.71 Valószínűleg ezért is volt
szükséges a pápai legátus jelenléte Magyarországon, hogy megkönnyítse a tárgyalásokat ezen kényes kérdésekben. István, noha nagy kiváltságokkal rendelkezett az
egyházzal szemben is, egy ilyen aktust nem vihetett végbe önkényesen. 72 Eddig az
évig (1009) helyezhető el az egri és talán a bihari püspökség keletkezése is.7"' Bizto-
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tcstvcrcvcl való házassága után vált püspöksegge; házasságkötésük ideje az 1005-1010 közé
cső időszakra tehető. Püspöki Nagy, Szent István egyházszervezete 74. p. skk. az egyes
magyarországi püspökségek patrocíniuma hierarchiájának megállapítása alapján azzal számol,
hogy a magyarországi egyházszervezet keletkezése első szakaszának idején csak három püspökség jött létre, Esztergomban, Győrött és Vácott.
Vö. az előző lábjegyzettel.
Erről tanúskodhat a veszprémi püspökség (új) határainak kijelölése is, amelyeket I. István állapított meg éppen 1009-ben. Az oklevél ugyan nincs datálva, ugyanakkor feltételezhető, hogy
valamikor 1009. augusztus 23. után keletkezett, tehát a pécsi püspökség megalapítását követően, vö. DHA I. 49-53. p., 8. sz. Ugyanígy, precízen vannak kijelölve az egyházmegye határai
a pécsi püspökség alapítólevelében is.
Vö. a következő lábjegyzettel. Ebből a szempontból beszédes a gnieznói érsekség keletkezésével kapcsolatban tett thictmari megjegyzés is, amely kétségbe vonja, hogy annak megalapítása
legitim módon történt (ut spero legitimé), mivelhogy azzal Ungcr püspök nem értett egyet.
Lásd az 60. és a 64. számú lábjegyzeteket. (Maga Thictmar püspök volt, tehát ismernie kellett
az egyházjogot is.)
Ilyen döntés hatalmi érvényesítését nem engedte meg magának még I. Ottó sem a magdeburgi
érsekség alapítása kapcsán. Ottó az érsekség megalapításához már 962-től pápai jóváhagyással
bírt, de Bernhard halberstadti püspök (akinek püspökségébe Magdcburg és Mcrscburg is tartozott) nem adta beleegyezését a leendő egyházmegyék területeinek kivonásához. így Ottónak
várnia kellett Bernhardt 968 februárjában bekövetkezett haláláig, amikor is megkezdhette terveinek megvalósítását. Hauck, Kirchengcschichte 121-125. p.
Noha az sincs kizárva, hogy a bihari püspökség később keletkezett, az egri püspökségből való
kiválással. Erről saját területe tanúskodhatna, amely mintha be lenne ékelődve az egri püspökség két egymástól teljesen elszigetelt területe közé.

san számolhatunk azzal, hogy a pápai legátus az új püspökségek megalapítása után,
figyelembe véve a talán már 1003-tól létező erdélyi püspökséget is, elismerte a magyarországi egyházszervezet új formáját, noha dokumentum erről nem maradt
fenn. 74
Ami a hagyomány szerinti, István által alapított tíz püspökséget illeti, egy maradt eddig ki — a csanádi püspökség. Ez keletkezett időben utolsóként, 1030-ban,
Ajtony leverése után. Eredetileg Ajtony székhelye után Marosvárnak nevezték.
Ezen a helyen a kezdetekben keleti szerzetesek, baziliták is éltek, a győztes Csanád
fejedelem azonban őket az oroszlámosi kolostorba vitette, s az így megüresedett
kolostortemplomuk lett az első marosvári-csanádi püspök, Gellért püspöki katedrálisa.73
A hagyományozódó számú tíz magyarországi püspökség tehát csak István uralkodásának utolsó évtizedében vált véglegessé. Ehhez a számhoz őt valószínűleg
nemcsak a központosított állam kiépítésében foganatosított konkrét hatalmi-politikai lépések vezették, hanem az a megtapasztalt jogi elképzelés is, amely szerint az
egyháztartomány tizenkét püspökségből áll.76 Mindezek ellenére reálisabb az a fel-
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E püspökségek keletkezesének politikai feltételeihez lásd Steinhiibel, Vznik Uhorska [Magyarország keletkezése] 573-580. p., illetve uö.: Uhorské král'ovstvo [A magyar királyság]
14-15. p. Vö. még Kristó, Szent István püspökségei 124—126., 131. p. Az erdélyi püspökség
esetében Kristó Gyula feltételezi, hogy azt István rögtön azután megalapította, miután hadserege 1003-ban leverte Gyulát. Szerinte ez összhangban volt István gyakorlatával, amely szerint a leigázott területeken tüstént püspökséget alapított, amelynek az volt a feladata, hogy
tovább terjessze a kereszténységet. Szerinte István hasonlóan járt cl akkor is, amikor Ajtony
veresége után megalapította a csanádi püspökséget és akkor is, amikor a pécsi püspökséget
alapította azzal a feladattal, hogy irányítsa az egyházi és vallási ügyeket a közvetlenül előtte
katonailag leigázott és megkeresztelt ún. fekete magyaroknál. (Ehhez vö. Kristó Gyula: A fekete magyarok és a pécsi püspkség alapítása. In: uö.: írások Szent Istvánról és koráról. Szeged, 2000. 79-87. p.) Kristó hipotézise az erdélyi püspökség keletkezéséről 1003-ban vagy
azután, akceptálható. Mivelhogy abban az időben Magyarországon legalább négy püspökség
már létezett, nem jelentett problémát az új püspök felszentelése.
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De Sancto Gcrhardo cpiscopo Morosensi ct martyre regni Ungaric: SRH II. 490-493. p.
Vö. Gerics József: A korai államelmélet érvényesülése István korában. In: uö: Egyház, állam,
gondolkodás Magyarországon a középkorban. Bp., 1995. 68-69. p. Provincia
habeat
duodecim episcopatus... — ez a pszeudoizidori kanonisztikus tétel tehát mindezek szerint ismert volt Magyarországon is. Hasonlóan járt cl például a dán király Svcn Estridscn
(1018/25-1074/78) is a XI. század 60-as éveiben, amikor átszervezte országában a püspökségeket. Az eredeti négyből kilencet hozott létre, s továbbiak alapítását is tervezte, mivelhogy
Adalbert hamburg-brémai érsek (létre nem hozott) „északi" patriarchátusa számára tizenkét
alárendelt püspökséggel számolt. Hauck, Kirchcngcschichtc 660. p.

tételezés, miszerint a püspökségek felállításában István inkább konkrét belpolitikai és egyházi feltevések, mintsem jogi vagy elméleti posztulátumok szerint járt el.

* *

*

E feltételezéseinkből következnek az említett komplikációk Asztriknak Anasztázzal való teljes azonosítását illetően. Ha feltételezzük, hogy Asztrik a magyar követek Rómába küldésének idejében kijelölt kalocsai püspök volt, nem lehetett
ugyanakkor pannonhalmi apát is, illetve röviddel visszatérése után esztergomi érsek. Ahogy már jeleztük, az a kiindulópontunk, hogy Asztrik-Anasztáz mögött
nem egy és ugyanazon személyt kell keresnünk, hanem többet.77 Hartvik adatának
e személy két nevéről (Ascricum presulem, qui alio nomine Anastasius dictus est)
ugyanakkor egy konkrét esetben valós magva van.
Értelmezésünk szerint Asztrik karrierje ilyen lehetett: 988-992 között egy római kolostorban volt, Szent Adalbert társaságában. Onnan, elkísérve Adalbertet
missziós útján, lengyel területre került és a 996. év végén az egykori prágai püspök
apáttá nevezte ki Meseritzbe. Koppány leverése után, 997-ben Magyarországra érkezett szerzeteseivel, illetve azok egy részével együtt és Pécsváradon telepedett le.
A következő években István szolgálatába hívta őt, kalocsai püspökké deszignálta
és megbízta egy Rómába tartó követség vezetésével. Hazatérése után Asztrik elfoglalta a kalocsai püspöki széket, s ott maradt körülbelül 1003-ig, majd ezután három éven keresztül helyettesítette az átmenetileg megvakult Sebestyén érseket
Esztergomban. Sebestyén felgyógyulása után Asztrik rövid időre visszatért (cum
pallió) Kalocsára, 8 azonban a második esztergomi érsek korai halála után István
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Nem újkeletü vélemény ez — ezt képviselte például Hóman Bálint: Gcschichtc dcs
ungarischcn Mittclaltcrs I. Berlin, 1940. 163., 168., 170. p.; uő: König Stcphan I. dcr Hciligc.
Dic Gründung des ungarischcn Staatcs. Brcslau, 1941.; Csóka J. Lajos: A magyarok és a kereszténység Géza fejedelem korában. In: Emlékknyv Szent István király kilencszázadik évfordulóján I. Szcrk. Serédi Justinián. Bp., 1938. 289. p.; uő: Gcschichtc dcs bcncdiktinischcn
Mönchtums in Ungarn. (Studicn und Mittcilungcn zur Gcschichtc des Bcncdiktincr-Ordcns
und scincr Zwcige, 24. Ergánzungsband) St. Ottilicn, 1980. 39-41. p. A mai kutatók közül ezt
a nézetet képviseli Püspöki Nagy, Szent István egyházszervezete 44. p. skk.
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A kalocsai érsekség keletkezése [amelynek létezése hitelesen 1051-ben igazolható (DHA I.
138-139. p., 38. sz.)], általános megnyugvással talán nem magyarázható meg. Kristó, Szent
István piispkségei 128. p. Hartvik jelentését Asztrik palliumáról szerzői találmánynak tartja,
amellyel megkísérelte megmagyarázni, hogy az ő idejében, azaz a XII. század elején, miért
Kalocsa a második magyarországi érsekség. Kristó ugyanis feltételezi, hogy István Kalocsán

beren-delte öt a magyar metropolia élére. 79 Ebben a megbízatásban vett részt
1007-ben a frankfurti birodalmi zsinaton, valamint 1012-ben a bambergi dóm felszentelésén. 80 Ebben a konkrét esetben a Hartviktól származó, Asztriknak Anasztázzal való azonosítása helytálló: Magyarországon abban az időben csak egy

egyből érsekséget és nem püspökséget alapított. Ezt azzal magyarázza, hogy míg Esztergomnak érsekséggé kellett válnia a „fehér magyarok" számára, addig Kalocsának a „fekete magyarok" számára. Ez nem kizárt, de ugyanakkor az is lehetséges, hogy Kalocsa valóban csak
Asztrik Esztergomból való visszatérése után vált érsekséggé. Ahhoz, hogy Asztrik helyettesíthette Sebestyént a hivatalában, szüksége lett volna a Rómából elküldött palliumra. A helyettesítéssel egyidejűleg azonban irányította saját püspökségét is. Sebestyén felgyógyulása után
(körülbelül 1006-ban) a pallium számára úgyszólván ad personam maradt. A magyarországi
egyház átszervezésekor, 1009-ben kerülhetett sor Kalocsa érseki rangra történő emelésére, tekintve István nemrégi kcrcsztclési aktivitását a „fekete magyarok" között és ugyanakkor tekintettel a palliumra is. Ennél még valószínűbb azonban az, hogy Kalocsa csak valamikor 1030
után, tehát a csanádi püspökség keletkezése után vált érsekséggé. Csak akkor keletkezhetett
ugyanis rendes egyházkerület (provincia), amelybe Kalocsán kívül további három püspökség
— Erdély, Bihar és Csanád — tartozott. Érdekes álláspontra helyezkedett a kérdésben Baán
István. Azt feltételezi ugyanis, hogy a kalocsai érsekség keletkezésétől kezdve a keleti szertartás metropoliája volt. Vö. Baán István: 'Turkia mctropolitája.' Ujabb adalék a bizánci egyház
történetéhez a középkori Magyarországon. In: Századok 129. (1995) 1167-1170. p.; uő: The
Foundation of the Archbishopric of Kalocsa: The Byzantine Origin of the Sccond Archdioccsc
in Hungary. In: Early Christianity in Central and East Europc. Ed. Przcmyslaw Urbaiíczyk.
Warsaw, 1997. 67-73. p. Nézetei azonban, amennyiben számunkra ismeretes, nem váltottak ki
nagyobb visszhangot a történészek körében.
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Olyan lépésről volt szó, amelyet az egyházjog ugyan elvileg elutasított, ugyanakkor azonban
indokolt esetekben kivételeket is engedélyezett. (Vö. a 21. és a 61. számú lábjegyzettel.) Sebestyén halála után Asztrik autoritásának — érdemeire való tekintettel — Magyarországon
nem volt konkurenciája. István tehát logikusan — nyilván pápai jóváhagyással — őt tette meg
a magyar egyház fejévé.
Problematikus a Passió s. Adalpcrti martyris (vö. a 28. lábjegyzettel) azon részének interpretálása, amely Asztrikról mint sobottini érsekről szól. Mathilde
Uhlirz
Jahrbücherébcn
566-571. p. (Exkurz XXII) megkísérli bizonyítani azt, hogy Sobottin volt az a hely, ahol Ottó
gnieznói látogatásával összefüggésben Asztrikot érsekké szentelték. Püspöki Nagy, Szent István egyházszervezet 46., 48-49. p. Asztrik és meseritzi Aschrik személye mögött két külön
személyt keres, akiknek hasonló a nevük, miközben — szerintünk kevésbe meggyőző módon
— azt állítja, hogy Vitéz Boleszló alapította a lengyel megszállás alatt a „lengyel" Aschrik
számára az érsekséget Morvaországban, meglehet Sobotínban, az Olmüctől körülbelül 50 km
távolságon belül fekvő területen. Az e nézettel szembeni különféle egyéb fenntartásokon kívül
rögtön elsőként kínálkozik a kérdés: miért nem számolt Vitéz Boleszló Aschrikkal valamely
újonnan alapított lengyel püspökség élén és miért alapított számára valami különlegeset? Talán a legvalószínűbb magyarázat az, amelyet Györffy György kínál: István király és müve. Bp.,
1983'. 97., 153. és 335. p., amely magyarázat Sobottint azonosítja Esztergommal, illetve az
ottani vár környékével, ahol a szentistváni időszakban szombatonként vásárokat rendeztek.

érsekség volt, s ugyanakkor kevésbé valószínű, hogy öt év leforgása alatt annak
élén váltotta volna Asztrikot Anasztáz, főleg, hogy nagyjából egy évtized múlva
ebben a hivatalban ismét egy bizonyos Anasztáz volt. Ebben az összefüggésben tehát reális Györffy feltételezése, mely szerint az Anasztáz név valójában Asztrik
szerzetesi neve volt — a frankfurti zsinaton ezzel írt alá. Azok számára azonban,
akik írtak róla — függetlenül attól, hogy hazaiak vagy külföldiek voltak-e — érdekesebb volt Asztrik név alatt. Minden bizonnyal szerepet játszott itt az tény is, hogy
az Anasztáz név klerikális körökben viszonylag elterjedt volt.
Ami Anasztázt illeti, muszáj legalább két ilyen nevű személy létezését feltételeznünk. A brevnovi apát, Anasztáz, akit a hivatalába Adalbert helyezett, Magyarországra ment, valószínűleg szerzeteseivel együtt, a Szlavníkidák libicei legyilkolása után — Radlához hasonlóan. Nincs kizárva, hogy éppen ő lett a pannonhalmi apát.81
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Ebben az esetben azonban nem lesz azonos azzal az Anasztázzal, akinek nevét az 1001 áprilisában a ravennai S. Apollinare in Classc kolostorban tartott gyűlés résztvevői között találjuk.
E mögött a név mögött — tekintettel főleg a provincia Sclavanensis kitételre — valamilyen
lengyelországi szerzetesi közösség apátját kell keresnünk. Nem lehet azonban azt sem kizárni,
hogy Csehországból származott, sőt talán Dalmáciából, amely ebben az időben Velence kezén
volt, és amelynek dózséjévcl III. Ottónak közeli kapcsolata volt. A Sclavinia név jelentéséhez
lásd Graus, Frantisek: Dic Nationcnbildung der Wcstslawcn im Mittelalter. (Nationcs.
Historischc und philologischc Untcrsuchungcn zur Entstchung der curopáischen Nationcn im
Mittelalter. Bd. 3) Sigmaringen, 1980. 151-153., 164., 185-186. p. Ha elfogadjuk, hogy
Anasztáz, brevnovi apát később pannonhalmi apát lett, akkor bizonyos mértékig eltekinthetünk attól a problémától is, hogy a pannonhalmi apátság oklevelében Anasztázt a legrégibb
magyarországi apátság apátjának kcll-e tartanunk vagy sem. Anasztáz apát volt — hiszen ebben a funkcióban érkezett Magyarországra —, dc abban az időben, amelyet az alapítólevél
narrációja leír, még nem pannonhalmi. Egy bizonyos Anasztázt mint pécsváradi apátot említ
még a nagyobbik Gellért legenda. Körülbelül arra az időszakra teszi őt, amikor Mór (1036-kb.
1075) volt a pécsi püspök. Amennyiben elfogadjuk azt a tényt, hogy valóságos emberről van
szó és nem irodalmi fikcióról, szükségszerűen más személynek kellett lennie, mint bármelyik
a „mi" Anasztázaink közül. Mór a püspöki funkciót 1036-tól töltötte be Pécsett. Feltételezzük,
hogy Asztrik és Anasztáz (brevnovi apát) is Szent Adalbert (kb. 955-997) fiatalabb kortársai
voltak, tehát a X. század hatvanas éveiben születhettek. Később nem nagyon, mert a 90-cs
évek közepe tájékán már mindketten apátok voltak. Ebbe a funkcióba csak érett férfikorban
kerülhettek, tehát nagyjából harmincévesen. 1036 után tehát már több, mint hetven évesek lehettek, és nincs okunk kétségbe vonni, hogy — már amennyiben egyáltalán megérték — ne
lettek volna esztergomi érseki és (lehet) pannonhalmi apáti hivatalukban.

III.

A magyarországi püspöki szervezet kezdeteiről — a Nyitráról Esztergomba történő translatio seclissztX kapcsolatos elméletek tükrében — tehát összefoglalóan
megállapítható:
1. A püspökségek keletkezésekor a szentistváni időszakban legalább három
szakasszal kell számolnunk. Az első szakaszban alapították a négy legrégibb püspökséget: Veszprémet, Esztergomot, Kalocsát és Vácot. Ezek alkották a magyar
egyháztartomány alapját. A második szakaszban, 1009-ben, ez Győrrel, Péccsel
(mindkettő a nagy veszprémi püspökség területéből lett leválasztva), Egerrel és Biharral gyarapodott. Ebben az évben a pápai legátus megerősítette a magyar egyházszervezet új formáját. A Szent István által alapított utolsó magyar püspökség a
csanádi volt (1030). Ezután Kalocsa — immár három szuffragán püspökséggel —
érseki rangra emelkedett.
2. A magyar püspökségek létrejöttének ez a folyamata összhangban állt más,
újonnan krisztianizálódott területek püspökségeinek kiépülési folyamatával és figyelembe vette a korabeli egyházjog normáit.
3. Ezen feltételek között azonban korrigálni kell azt az elképzelést, miszerint
Asztrik, aki a magyar egyházszervezet alapjainak lerakásában István mellett a legjelentősebb személy volt, feltétel nélkül azonosítható valamely Anasztáz nevü
egyházi tényezővel.
4. Ami a feltételezett, Nyitráról Esztergomba való translatio sedisX illeti, ennek
realitása nem nagyon valószínű. A translatio sedis a vizsgált korszak egyháztörténetében viszonylag ritka jelenség és a XI. század közepéig a püspöki székhely áthelyezése nem függött feltétlenül a pápa jóváhagyásától. Ezenkívül figyelembe
kell venni a következő tényeket is: Esztergom legkésőbb Géza herceg idejétől az
uralkodó Árpádok székhelye volt. István már azelőtt, hogy Asztrikot Rómába
küldte volna megszerezni az általa javasolt egyházszervezet kiépítéséhez a jóváhagyást (és valószínűleg a királyi koronát is), kiválasztotta a püspöki székhelyeket. A
pápa és vele egyetértésben a császár nyilván különösebb fenntartások nélkül jóváhagyták javaslatát. Azt a helyet tehát, ahol a későbbi metropolia majd megszervezésre kerül, nem a Szentszék határozta meg, s így nem is nagyon érvelhetett az
egykori nyitrai püspökség hagyományával. A legmagasabb magyar egyházi méltóság székhelyének István logikusan választotta ki az ország legjelentősebb helyét
— Esztergomot. Hasonlóan cselekedett Vitéz Boleszló is, amikor Szent Adalbert
maradványainak saját székhelyén, Gnieznóban való elhelyezésével egyértelműen
deklarálta azt, hogy hol van az ország „fővárosa".

5. Az a tény, hogy az esztergomi érsekség területe a nyitrai hercegség, illetve az
egykori nyitrai püspökség territóriumára terjed ki — ez az egyik fő érv a vélt
translatio sedis mellett — mással magyarázható: a Dunántúl területét lefedte a régebbi veszprémi püspökség területe, így hát ott Esztergom számára már nem volt
tér. Az Esztergommal egyidőben alapított Vác ugyanakkor, figyelembe véve a természetes határokat, magába foglalta a Duna bal partján fekvő területeket, amelyeket északon a Cserhát, keleten pedig a Zagyva folyó határol, így már ott sem maradt
terület; Esztergomnak csak a Dunától északra eső terület, a Nyitravidéke maradt.

HALÁSZ ÉVA
ANJOU ISTVÁN HERCEGSÉGE (1332-1354) 1

A hercegség (lat. ducatus) Magyarországon egy-egy királyi herceg uralma alatt
álló területet jelöl. A szakirodalomban eltérő véleményeket olvashatunk arról,
hogy mikor hozták létre az első hercegséget. Györffy György álláspontja szerint a
dukátus a türk-kazár államberendezkedés örökségeként került a magyarokhoz és a
trónörökösnek a három csatlakozott kazár-kabar törzs feletti „főségét" jelölte. A
Kárpát-medencében ez három területre lokalizálható: Biharra, Nyitrára és
Krassóra; Koppány somogyi dukátusa pedig ennek korai megjelenési formája. 2
Kristó Gyula véleménye szerint azonban először csak I. András teremtette meg a
hercegséget, amikor 1048 körül Lengyelországból hazahívta testvérét, Bélát és
neki adta a Nyitra és Bihar központokkal rendelkező, szórt területű dukátust. A herceg ebben a kezdeti időszakban általában szembefordult az uralkodóval, minek következtében a duxból legtöbbször rex lett. (Lásd Salamon és I. Géza viszályát.)
Kálmán király ezt megelőzendő Álmost megfosztotta hatalmától és 1107-ben megszüntette a dukátus intézményét. A hercegség második korszakát a XII. századi
osztozások jelentették. Első ízben II. Géza alatt jelent meg 1152-ben, mikoris a későbbi II. László lett a dux,3 Végül a hercegség harmadik szakasza, amelyet Imre
dalmáciai és horvátországi uralma nyitott meg 1194-96-ban, 4 a XIII. századra teljesedett ki. Véleményem szerint az Anjouk korában újra megjelenő hercegség ehhez a szakaszhoz kapcsolható, tekintve mind területi elhelyezkedését, mind pedig
szuverenitásának fokát.
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Jelen tanulmány szakdolgozatomnak egy átdolgozott változata. Itt szeretnek köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Bertényi Ivánnak.
Györffy György: István király és müve. Bp., 2000. 3 4 - 3 6 . p.
Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp., 1979. 45-52. p.; nő.: A XI. századi hercegség története Magyarországon. Bp., 1974. 6 0 - 1 2 5 . p. és Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszcrk.: Kristó Gyula. Bp., 1994., hercegség címszó (Makk Ferenc
munkája) 161. p.
Kristó, A feudális széttagolódás 50. p.
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Anjou István herceg élete
Anjou István herceg a XIV. századi történelem egyik kevésbé ismert alakja; tetteit
nem őrizték meg sem a krónikák, sem a néphagyomány. I. Károly és Lokietek Erzsébet ötödik fiaként született, a XIV. századi krónikakompozíció tanúsága szerint
1332. augusztus 20-án. 3 Neve legelőször egy 1339. évi oklevélben tűnik fel: István
ekkor a szlavón hercegi címet viselte,6 de természetesen egy gyermek esetében ez
reális területi hatalommal nem járt. Gyermekkoráról szinte semmit nem tudunk. A
kor szokásának megfelelően a család bizonyára több nevelőt állított mellé egyházi
és világi férfiak személyében, hogy tudományokra és kardforgatásra oktassák a kis
herceget. Közülük az egyiknek, Wilyelmow-i Lászlónak a nevét ismerjük, akinek,
tevékenységét jutalmazandó, a magyar királyi udvar több egyházi javadalmat járt
ki a pápánál. 7 Rajta kívül gyermekkori aulájának egy másik tagjáról is tudunk még,
Szentjakabi Tamásról, aki később is hűen szolgálta urát.8 1340-ben a velencei követjelentése szerint a magyar királyi pár a Tengermellékre készült kisebbik fiukkal
együtt, amely megjelölés ekkor Istvánt jelenthette, hiszen András 1333 óta Nápolyban élt.9
Johanna nápolyi királynő férje, András magyar királyfi 1345. évi meggyilkolása
után az itáliai Anjoukkal folyó diplomáciai alkudozásokban az öccs, István herceg
neve is szóba került, mint Mária hercegnő férje és így Nápoly ura. 10 Később azonban
a megözvegyült magyar uralkodó maga szerette volna feleségül venni a hercegnőt és
így megszerezni a nápolyi trónt." A dél-itáliai királysággal való harc hozta azonban
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Millesimo CCC-o vicesimo secundo in festő Sancti regis Stephani halmit rex filiurn, quem
Stephanum voluerunt nuncupare — Scriptorcs rcrum Hungaricarum tcmporc ducum rcgumquc
stirpis Arpadianac gcstarum. I—II. Ed.: Emcricus Szcntpétery. Bp., 1938. I. 501. p. A királyi pár
legidősebb gyermeke, Károly 1321-ben született, de egyéves kora előtt meghalt. Öccse, László
1324-ben látta meg a napvilágot, ám kisgyermekkorában (1329) elhunyt. A későbbi uralkodó,
Lajos 1326-ban született, András herceg pedig, akit apja Nápoly trónjára szánt, 1327-ben.
Május 12-én a királyi pár és fiaik, Lajos és István — ez utóbbi Szlavónia hercegeként, —
megesküdtek, hogy a Kőszegi családnak az ország belsejében levő birtokait nem fogják háborgatni. — Anjou-kori oklcvéltár. Documcnta res Hungaricas temporc regum Andegavensium
illustrantia. I-. Budapest-Szeged, 1990—. (A továbbiakban: Anjou okit.) XXIII. 273. sz.
Lásd a Függelékben, a hercegi aula tagjainak adattárában, a 41. szám alatt.
Lásd uo., a 38. szám alatt.
Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból. Szcrk.: Wcnzcl Gusztáv. I—III. Bp.,
1874-1876. (A továbbiakban: Dipl. Emi.) I. 140. sz.
Hóman Bálint-Szekfű
Gyula: Magyar történet III. A magyar nagyhatalom - A magyar
renaissance - Mohács. Bp., 1934. 40. és 51. p.
Hóman-Szekfű,
53. p.

meg István számára mégis a feleséget. VI. Kelemen pápa (1342-1354) ellen a magyar király szövetségese IV. Bajor Lajos német-római császár (1314/1328-1346)
volt, amely szövetséget pecsételték meg István herceg és Lajos császár lánya, Margit
eljegyzésével. 12 A tervezett házasság ellen a pápa—természetesen—tiltakozott, b a
házasságot azonban nem tudta megakadályozni; az valószínűleg 1350 végén megköttetett. A pápai diszpenzáció — amelyre azért volt szükség, mert a fiatalok másodunokatestvérek voltak— 1350. augusztus 31-én kelt,14 valamint további információ
az ügyben, hogy 1350. szeptember 22-én Szécsényi Tamás országbíró még külföldön, Bajorországban tartózkodott István herceg perprocura esküvőjén.1" 1351 .január 8-án pedig a pápa már István herceg feleségeként említi Margit hercegnőt. 16 A
házasságból két gyermek született: János, a későbbi szlavón herceg és Erzsébet, 1 '
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Egy olyan forrásunk van, melyben a menyasszony neve nem Margit, hanem Anna. I. Lajos király egyik 1352. cvi oklevelében olvashatjuk a következőket: ad traduccionem
excellentissime
principisse, domine Anne, minis nostre, filie inelyti principis, domini Lodovici
quondam
imperatoris Romanoriim,
in consortem domini Stephani ducis, fratris nostri
karissimi
matrimoniali foedere, iure et legitime copulate transmisissemus
— Codex diplomaticus
Hungáriáé ccclesiastieus ac civilis. Opera Georgii Fejér. I—XI. Buda, 1829-1844. (A továbbiakban: CD Hung.) IX/2. 53. sz.
1345. okt. 18.: dilectus filius, nobilis vir Stephanus germanus tuus filiam ipsius Ludovici
reciperet in iixorem, quod quidem audire non solum nobis, sed in aliorum jidelium
cordibus
horrorem generat et stuporem — Vetera monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia.
Ed.: Aug. Theincr. I. Roma, 1859. (A továbbiakban: Theincr I.) 1050. sz. Villani János krónikájában is olvashatunk arról, hogy a pápa neheztelt Nagy Lajos királyra IV. (Bajor) Lajossal
való szövetsége miatt. — A három Villani krónikája. Fordította, bevezetéssel és magyarázó
jegyzetekkel elláta: Rácz Miklós. Bp., 1909. 158-159. p.
Aldásy Antal: Regesták a vatikáni levéltárból I. In: Történelmi Tár 1894. 27. p. Egyúttal arra
kéri Istvánt VI. Kelemen pápa, hogy a Visegrádon fogva tartott nápolyi hercegek érdekében
járjon közben a bátyjánál.
et quia nunc in Bawariam ad nuptias domini Stephani ducis, domini nostri transivimus — DL
51573.
Pór Antal: Nagy Lajos (1326-1382). Bp., 1892. 244. p. A házasságról olvashatunk még
Dlugossnál: [Stephanus], qui Ludovici Romanonim regis et Bawarie ducis Jilia traducta
unicam ex ea filiam susceperat — Iohannes Dlugossi: Annales scu Chronicac incliti Rcgni
Polonic Liber Nonus. Varsó, 1978. 223. p. Érdekes megfigyelni, hogy a herceg fiának, Jánosnak az alakja ekkor már nem élt az emlékezetben.
János hercegsége idején anyja intézte az ügyeket Szlavóniában. A gyermek korai halála (valószínűleg 1361) után, 1370-ig, I. Lajos király és Kotromanic Erzsébet Katalin nevü lányának
megszületéséig Erzsébet számított magyar trónörökösnek. 1365-ben IV. Károly német-római
császár Vencel fia számára megkérte a kezét, de Lajos lányának megszületése után az eljegyzést felbontották. Erzsébet Tarantói Fülöp címzetes konstantinápolyi császár felesége lett és
1380 előtt halt meg, mivel temetésérc idősebb Erzsébet királyné végrendeletében hagyott

István tényleges, azaz területi hatalommal is rendelkező hercegi működése
1349-ben kezdődött meg: előbb Sáros és Szepes, majd Erdély hercegévé tette őt az
uralkodó, a következő évben pedig szlavón-dalmát-horvát hercegként tűnik fel a
forrásokban. Hamarosan ismét Erdély élén áll, de 1352-ben a már szintén említett
Szepes és Sáros tartoznak domíniuma alá. Legutolsó titulus- és területváltása 1353
elején történt, amely időponttól újra Szlavónia élén találjuk Istvánt. I. Lajos király
innét már nem mozdította el öccsét; kormányzásának hamarosan a halál vetett véget. 1354. augusztus 9-én egy szerbek ellen vezetett királyi had hazafelé tartó útján
hunyt el. 18 Zágrábban temették el a Szent Istvánról nevezett katedrálisban. 19
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meghatározott összeget. — Pór Antal: István úr árvája. In: Századok 25. (1901) 97-115.,
193-205. p.
Halálának időpontját a Zágrábi Krónika őrizte meg számunkra: qui Stephanus obiit in vigília
beati Laurencii anno Domini MCCCLIIII in reversione de exercitu moto contra Rasciam —
SRH I. 215. p. A hadjáratról más elbeszélő forrás nem tájékoztat, viszont Margit hercegnő
1356. jan. 10-én kelt oklevelében találunk egy utalást: dum idem dominus noster dax in
subsidium incliti principis domini Lodovici illustris regis Hungarie, karissimi fratris sui in
Serviam valido exercitu contra regem Rascie se transtulerat — Codcx Diplomatícus Regni
Croatiae, Dalmatiae ct Slavoniac. Diplomaticki zbornik kraljcvinc Hrvatskc, Dalmacijc i
Slavonijc. Coll. Tadcus Smiciklas. I - X V I . Zagreb, 1904-1976. (A továbbiakban: CD Croat.)
XII. 239. sz. Pctcr Suchcnwirt osztrák címerköltö is megemlékezik erről a hadjáratról, de a
herceget nem említi. — Bleyer Jakab: Magyar vonatkozások Suchcnwirt Péter költeményeiben. In: Századok 33. (1899) 805-807. p. Szécsi Miklós országbíró 1358. okt. 25-én kiadott
oklevele érdekes adatot őrzött meg számunkra erről a hadjáratról, egy pert ugyanis István herceg hadserege oszlásának 15. napjára halasztott: in quindenis
residentie
exercitus
excellentissimi principis domini Stephani, Dei gratia regnorum Sclavonie, Croatie et Dalmatie
condam ducis felicis recordationis, ad quindenas Epiphanie Domini proxime [tunc] preteritas
proclamate — Anjoukori okmánytár. Szerk. Nagy Imre. I-VI. Bp., 1878-1891. valamint
Szcrk. Tasnádi N a g y Gyula. VII. Bp., 1920. (A továbbiakban: Anjou) VII. 241. sz. Ez a megjegyzés Hahót Miklós 1354-cs oklevelének tartalmi átírásában maradt fenn, így nem meglepő,
ha a bán urának hadjárataként írja ezt az eseményt. Minden más esetben azonban Lajos király
által vezetett hadjáratról van szó. Pl.: Codcx diplomatícus domus senioris comitum Zichy de
Zich et Vásonkcő. A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. I—XII.
Pest, 1871—Bp., 1931. (A továbbiakban CD Zichy) II. 444. sz.
Kercselich, Baltasar Adam: Historiarum cathcdralis ecclcsiac Zagrabiensis. Pars I. Tomus I.
Zágráb, é. n. 132. p. és Klaic, Ivan: Hravatski hcrcezi i bani za Karla Robcrta i Ludjevita I.
(1301-1382). In: Rad Jugoslavenskc Akadcmijc znanosti i umjetnosti 142. Zagreb, 1900.
126-218. és 140. p. (A tanulmány ismeretét Damir Karbiénak köszönöm.)

A hercegség általános jellemzői a XIV. század közepén

Történetírásunk eddig a dukátus kifejezést csak a XI. században létezett hercegségre alkalmazta. Anjou István hercegségével kapcsolatban az okleveles anyagban is
ritkán olvashatunk az intézményre vonatkozó megnevezést. Kivételként említhető
a herceg 1352. április 24-én kiadott oklevélben álló sub suo dominio seu ducatu20
megfogalmazás, aholis a domínium kifejezés az „úrság" magyar szó tükörfordításaként értelmezhető, melynek mai jelentéseként — csakúgy mint a ducatus terminusnak — a hercegség adható meg. Ugyancsak hasonlót olvashatunk Hahót
Miklós egyik 1353-ban kelt oklevelében, 21 valamint I. Lajos király 1353. április
26-án a velencei követek számára kiadott oklevelében is.22 A zágrábi püspökség
történetében olvasható megjegyzés szintén arra utal, hogy ezen kifejezés használatának létjogosultsága van a XIV. század közepén létezett intézményre nézve is. 2j
A tényleges területi hatalom elnyerése, azaz 1349 előtt is ismerünk Istvánnal
kapcsolatosan olyan címet, amely azt sugallja, hogy rendelkezett már hercegséggel. Érdekes megfigyelni az 1349 előtt kelt pápai és magyar királyi oklevelekben
található címeit: már 1339. május 12-én szlavón hercegnek nevezi I. Károly király
egyik oklevele, -4 VI. Kelemen pápa azonban 1345-ben, András herceg halála kapcsán Erzsébet királynénak címzett vigasztaló levelében csak „szeretett fiúként"
említi Istvánt. 23 Ugyanezen év novemberében I. Lajos király egyik levelében fivéreként említi öccsét,26 míg decemberben szintén VI. Kelemen pápa már erdélyi
hercegnek titulálja ugyanőt, amely cím a következő évek pápai okleveleiben következetesen megmarad. 27
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Anjou V. 358. sz. Hasonló fogalmakat használ az 1361. márc. 8-án kelt nádori oklevél is János
hercegségére: in dominio seu ducatui domini Iohunnis ducis, nepotis sui karissimi —
Monumenta historica lib. reg. civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiac, Croatiac ct
Slavoniac. Ed.: Iohanncs Bapt. Tkalcié. I-XIV. Zagrabiae, 1889-1932. (A továbbiakban: Mon.
civ. Zagr.) I. 242. sz.
tempore ducatus incliti principis domini Stephani — Monumenta historica cpiscopatus
Zagrabiensis. Ed.: Iohanncs Bapt. Tkalcié. I—II. Zagreb, 1874. (A továbbiakban: Mon. episc.
Zagr.) I. 127. p.
domínium predicti ducatus — Dipl. Emi. II. 351. sz.
in ipso suo ducatu exstitit — Mon. episc. Zagr. II. 4. p.
Anjou V. 273. sz.
dilectum filium nobilem virum Stephanum, natum tuum — Theiner I. 1039. sz.
fratris nostri — CD Croat. XI. 192. sz.
1345. dec. 28.: clare memorie Caroli Regis Ungarie nato, duci Transsilvano —• Dipl. Emi. II.
118. sz., illetve 1346. jan. 9. — Dipl. Emi. II. 124. sz. és 1347. jan. 18. — Theiner I. 1098. sz.,

Tényleges területi hatalommal járó hercegi címet 1349-től viselt István és ekkor
került sor saját udvartartásának megszervezésére is, melynek tagjait birtokai jövedelméből látta el."8 Pontos dátumhoz azonban sem ezt az eseményt, sem a következő években történő címterület-változásokat nem tudjuk kötni. Honorbirtokait 1349
közepén-végén bocsáthatta rendelkezésére a király, mert egy október 17-én kelt
oklevélben már Magyarország hercegének, Sáros és Szepes megye honorbirtokai
urának címezték, 29 novemberben viszont már az Erdély hercege címet is magáénak
tudhatta/ 0 A következő, 1350. év azonban újabb változásokat hozott: a második
nápolyi hadjárat alatt István az anyakirályné, Erzsébet mellett mint régensherceg
tűnt f e l / 1 illetve ezzel párhuzamosan a szlavón-dalmát-horvát hercegi címet viselte.32 Ezen első szlavón hercegség kezdetének datálásához némi támpontot adhat
a bán által kiadott oklevelek kelte. Ugali Pál ugyanis minden esetben István herceg
— és nem a király — által kinevezett bánnak titulálta magát. A volt országbírói ítélőmester első ránk maradt szlavóniai vonatkozású oklevele 1350. április 19-én
kelt, amelyből azt is megtudhatjuk, hogy báni minőségében február 18-án tartotta
első gyűlését. 33 Az uralkodó szintén februárban kiadott okleveleinek méltóságsorából ugyanekkor eltűnt a bán említése, tehát valószínűsíthetően az év elején történt a
váltás. Ebben a minőségében találkozhatunk Istvánnal egészen az év végéig/ 4
Az 1351. esztendőben ismét Erdély hercegeként bukkan fel a királyi öccs, majd
decembertől újólag szepesi és sárosi hercegként említik az oklevelek/ ' Az élete
végén, 1353-54-ben viselt szlavóniai és horvátországi dukátusának pontosabb da-
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sőt a hozzá intézett levelekben is: 1348. márc. 17. — Dipl. Emi. II. 254. sz. és 1348. máj. 1.
— Dipl. Emi. II. 260. sz. valamint Theiner I. 1140. sz.
Engel Pál: Honor, vár, ispánság - tanulmányok az Anjou-királyság kormányzati rendszeréről.
In: uő.: Honor, vár, ispánság - Válogatott tanulmányok. Szerk.: Csukovits Enikő. Bp., 2003.
101-105. p.
dux Hungarie ac dominus terre Scepusiensis et de Sarus — DF 258977.
1 349. nov. 5.: dux Transsilvanus ac dominus terre Scepusiensis et de Sarus — DL 57326.
Levelezik vele a velencei államtanács: quod similiter respondeatur domino duci Stephano —
Dipl. Emi. II. 313. sz. és anyjával együtt küld követeket külföldre: quod ambaxatori domine
regine Hungarie et ducis Stephani respondeatur — Dipl. Emi. I. 320. sz.
1350. máj. 17.: Sclavonie, Croatie et Dalmatie dux — DL 91451, cs 1350. okt. 22. —
DF 249099.
ad prímám congregationem nostram — CD Croat. XI. 450. sz. 1. Lajos király 1350. febr.
18-án kelt oklevelében István hcrccg szlavón-horvát-dalmát hercegként szerepel és a méltóságsorban már nem említik a bánt — CD Croat. XI. 439. sz.
Utolsó ilyen minőségben kiadott oklevele 1350. nov. 22-én — DF 249099.
dux Transsilvanus — DF 277848, DF 286543, illetve dux Scepusiensis et de Sarus —
DF 228465, DL 83267.

tálásához a saját oklevelek keltezése mellett ismételten támpontot adhat a herceg
által kinevezett bán okleveles felbukkanása. Lackfi István, az uralkodó által kinevezett szlavón bán 1353. január 13-i működése még adatolható,'' 6 az István herceg
által kinevezett Hahót Miklósról azonban csak 1353. április 29-én történik említ é s / ' A herceg első, szlavón hercegként kiadott oklevele pedig éppen a két dátum
közé, március 10-re esik.' 8 Valószínűsíthető tehát, hogy 1353. elején—januárban
vagy februárban — kapta meg István e területet másodízben." 9
Míg 1349-ben a herceg „státusza" eléggé esetleges volt és első ránk maradt oklevelében a hercegi honorbirtokain élők ügyében rendelkezett, addig alig egy hónap múlva már az Erdély hercege címet is viselte. Valószínűleg azonban nem volt
ideje arra, hogy itt berendezkedjen, hiszen a következő évben a magyar király elindult Nápolyba, István öccsét pedig a hadműveleti területhez legközelebb eső országrész élére állítva Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegévé tette, ugyanakkor viszont az ország ügyeinek intézését is — egyetértésben az anyakirálynéval
— rábízta. Érdekes helyzet alakult ki így 1350-ben Szlavóniában. István herceg,
aki a tartomány urának számított, nem tartózkodott a területen, hanem Budán élt,
ahol anyjával, Erzsébet királynéval együtt régenshercegként irányította az országot, ahogyan azt bátyja távozásakor meghagyta, 40 míg helyette Zágrábban Ugali
Pál, az általa kinevezett bán intézte a napi ügyeket. így hercegként — és jellemző
módon csak ekkor, az 1350. észtendőben — hozott olyan döntéseket és adott ki
olyan okleveleket is, melyek nem hercegségének területére vonatkoztak. Ennek
megfelelően egy Budán, anyjával közösen kiadott parancslevelében Szepes megyét utasította, hogy a király távollétében tartsanak vizsgálatot egy fold birtokviszonyaival kapcsolatban. 41 Máskor az ország legváltozatosabb helyein fekvő
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CD Croat. XII. 103. sz.
Anjou VI. 60. sz.
CD Croat. XII. 107. sz.
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I—II. Bp., 1996. I. 17 p.: István
herceg második szlavón hcrcegscgcnck a dátuma pontosítandó: nem 1351-54 között, hanem
1353-54-bcn volt Anjou István újra szlavón herceg. Saját maga is két hercegséget különböztetett meg, ez látható 1353. ápr. 11-én kelt oklevelében, ahol egy 1350. évi adományát primus
ducatusa ideje alattinak minősíti — CD Croat. XII. 113. sz. Megjegyzendő még, hogy Engel
Pál itt (I. 23. p.) említett adataival ellentétben Csúz János nem volt vicebán István herceg ideje
alatt, hiszen 1351-ben István erdélyi herceg volt.
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absente ipso domino rege, frcitre nostro karissimo totális curci sui regiminis et regni
gubernacula, tum iure naturuli exposcente, tum etiam ex ipsius regalis benignia
admissione
nostre incumbi dinoscitur — Dipl. Emi. II. 318. sz.
1350. jún. 29. — Anjou V. 232. sz.

41

birtokokat részesített különleges hercegi védelemben 4- vagy a kölni és Rajna melletti kereskedők számára biztosított vámvédelmet atyja oklevelének átírása révén
azon kitétellel, hogy a király távollétében semmi „újítás" ne legyen az országban. 4 "
1350 augusztusában a budai és esztergomi kamaraispánoknak, valamint azok
officiálisainak parancsolta meg, hogy az uralkodó rendelkezése értelmében a nyulak-szigeti apácák jobbágyaitól ne szedjék be a kamarahaszna adót, 44 szeptemberben pedig a borsodi főesperes a herceg parancsa alapján végzett határjárást. 4 ' Elmondható tehát, hogy István Budán intézte azon kisebb jelentőségű ügyeket, amelyekkel a felek a királyi udvart megkeresték. A királyi családon belül így valószínűleg sajátos munkamegosztás alakult ki, aminek lényege az lehetett, hogy egyrészt a kormányzásban ekkor még járatlan István hercegnek lehetőséget biztosítottak a tanulásra, másrészt viszont a kisebb ügyek vitelével Erzsébet anyakirálynét is
mentesítették, aki inkább az országos politikát intézte.
István későbbi (1351. évi erdélyi és 1352. évi szepesi és sárosi) hercegsége alatt
már csak hercegi tartományának ügyeivel foglalkozott. Az utóbbi időszakban kiadott okleveleinek datálása alapján valószínűsíthető, hogy körutat tett a fennhatósága alá tartozó területen, így intézve a napi ügyeket. 1353-54-ben Szlavóniában
szintén a herceg vezette a napi ügyintézést, de ekkor Zágrábon kívül csak Budán és
Ivanicsban keltezett oklevelet. Régensi működését követően az országos politikát
befolyásoló ügyekben csak egyszer tűnik fel a neve: 1353-ban a Dalmácia ügyét
újra felhozó velencei követek elől a magyar király azzal az indokkal tért ki, hogy
mivel most István a terület hercege, azért nélküle erről a területről semmit nem
dönthet. 46
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in nostram... proteccionem et cautelam specialem veszi 1350. aug. 27-én Borsmonostort —
CD Croat. XI. 463. sz. [A szövegben fratres orclinis Sancti Bernaldi de claustro ecclesie Beate
Virgin is de Burs szerepel. Valószínűleg az oklevelet fogalmazó a monostor védőszentjét (Szűz
Máriát) a ciszterci rend alapítójával (Szent Bernáttal) keverte össze. A Sopron megyei Borsmonostor közel esett Vas megye északnyugati határához, ez magyarázza, hogy az oklevélben a
herceg e megye hatóságának parancsolta meg a szerzetesek és jobbágyaik mcgoltalmazását.]
1350. aug. 27-én, mikor a Zala megyében birtokos Vátkai Dezső fiainak adott ki ilyen tartalmú oklevelet — CD Croat. XI. 471. sz.
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nos in absentia... domini regis... novitates non velimus in regno fieri aliquales — Dipl. Emi.
II. 318. sz. Ugyanerről ad ki oklevelet I. Lajos 1344-ben — Dipl. Emi. II. 50. sz., Lőrinc királyi tárnokmester pedig 1345-ben — Dipl. Emi. II. 65. sz.
DL 4165.
Anjou V. 244. sz.
Dipl. Emi. II. 351. sz.
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Különkormányzati területek

A dinasztikus különkormányzat klasszikus területein, azaz Erdélyben és Szlavóniában, a korábban is meglévő tisztségviselők — a vajda és a bán — István herceg
uralma alatt is megvoltak, de közvetlen függésük az uralkodótól megszűnt; az őket
kinevező felettes a herceg lett. 47 Ezen méltóságok így vesztettek presztízsükből, és
ha nem is a vicebán vagy az alvajda tisztségének rangjára csúsztak le, viselőik nem
élvezhettek akkora cselekvési szabadságot, mint elődeik.
A szlavón báni tisztet 1350-ben Ugali Pál töltötte be, aki az országbírói ítélőmester tisztségét cserélte fel erre a — látszólag — magasabb méltóságra. Helyzetét jól
mutatja, hogy ebben az időben a bán nem tűnik fel a királyi oklevelek méltóságsorában és maga Pál sem Horvátország és Szlavónia bánjának, hanem per inclitum
principem dominum Stephanum Dei gratici totius Sclavonie, Croatie et Dalmatie
ducem, in dictis regnis Sclavonie et Crocitie banus constitutusként címzi magát.48
Mivel maga is tisztában volt azzal, hogy nem a király által kinevezett báni méltóság
tekintélyével rendelkezik, érthető, hogy igen hamar újra országbírói ítélőmesterként
látjuk viszont.49 Mivel azonban ebben az időszakban István herceg nem látogatott el
tartományába, hanem Budán, Erzsébet királyné oldalán régenshercegként irányította
az országot, Zágrábban a napi ügyek intézését Ugali Pál vezette, valamint a herceg
felhatalmazása alapján a generális congregatiokat szintén ő tartotta."0
Hahót Miklós 1353-56. évi bánsága idején az oklevelek intitulatiojában már a
korábban megszokott állapotra jellemző címzés tűnik fel. István herceg életének
utolsó két évében, második szlavón hercegségének idején, Zágrábban tartózkodott, így valószínűsíthetjük, hogy Miklós bán az ügyeket nem intézhette akkora
szabadsággal, mint előző bánsága idején (1343^16), vagy mint ahogyan azt Ugali
Pál tette. Azt is tudjuk, hogy Miklós két bánsága alatt két különböző pecsétet használt: 1353-ban a zágrábi káptalan megbízottja egy oklevelet mutatott be átíratásra,
amelyet Miklós előző bánsága alatt használatos pecséttel erősítettek meg. A
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Kristó Gyula: Tájszcmlélct és térszervezés a középkori Magyarországon. Szeged, 2003. 114.
és 124. p.
Vö. egyik első ránk maradt báni oklevelének szövegével, melyben kiemeli, hogy István herceg
kegyelméből nyerte cl a báni méltóságot: 1350. ápr. 9. — CD Croat. XI. 450. sz.
1326-ban Nagymartom Pál országbíró jegyzője volt, 1342-ben pedig már ítélőmesterként láthatjuk. 1350-ben horvát-szlavón bán lett István herceg mellett, de innét igen hamar távozott
és újra országbírói protonotariusként találkozhatunk vele. — Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században. Bp., 1976. 91-100. p.
de mandato ipsius domini Stephani ducis pl. 1350. febr. 20-án — CD Croat. XI. 441. sz.

trcinsumptumoX már azon pecséttel látta el a bán, melyet István herceg idejében
használt. 31 A generális co?igregatiokat továbbra is ő tartotta, akárcsak korábban,
szintén hercegi felhatalmazás alapján. Érdekes még megfigyelni ebben a két évben
a hercegi és báni emberek körének bizonyos fokú átfedését: néhányan hol a herceg,
hol pedig a bán embereként tűnnek fel határjárások, tudomány vételek alkalmával.
Ezek alapján valószínű, hogy a hercegi udvarba olvadtak be a bán emberei, ha uruk
is ott élt.32
Erdélyben és Szlavóniában az ispánok helyzete is különbözött az ország egyéb területein lévő comesek állásától. Míg ugyanis a magyarországi megyék élén álló vezetőket a király nevezte ki, tőle függtek, addig a kiilönkormányzat hagyományos
területein a király és az ispán között találjuk a bán, illetve a vajda személyét. Anjou
István szlavón, illetve erdélyi dukátusa idején azonban a király és az ispán közé egy
újabb intézmény épült be: a herceg. Általánosan megfigyelhető, hogy ilyenkor az ispán a herceget vallotta urának és több olyan comes is van István dukátusainak területén, aki más alkalommal más szerepben tűnik fel. így Megyericsei György 1350-ben
és 1353-ban is protonotarius volt, később pedig Orbász megye comese lett. Pósafi
Balázs 1350-ben relátor volt, majd 1351-ben az aradi ispáni tisztet viselte.
Erdélyen és Szlavónián kívül azonban István dukátusa még egy területen,
Szepesben és Sárosban is felbukkant. Ám ez sem előzmények nélküli. Tudjuk,
hogy II. András király Kálmán nevű fia, aki 1214-19-ben Halics uralkodója is volt,
Magyarországon Szepest birtokolta hátországként. IV. (Kun) László király felesége, Izabella pedig szintén Szepes élén állt, ahogyan a király anyja, az özvegy Erzsébet királyné is.3'1 A XIV. század elején ez a terület a Drugeth család birtokához
tartozott. 1315-ben Drugeth Fülöp Szepes megye ispáni tisztét nyerte el, majd
1328-ban Vilmos Sáros megye comese lett. A nápolyi eredetű Drugeth család „tartománya" azonban 1342-ben, Vilmos nádor halálával megszűnt. A kezdeményezések ellenére azonban a fejlődés István hercegsége alatt sem mutatott azon irányba,
hogy Sáros és Szepes megye területén Erdélyhez és Szlavóniához hasonlóan önálló tartomány alakuljon ki. 34
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sub sigillo nostro quo utebamur, quaiulo videlicet eiusdem bancitus honore primo ante aliqua
tempóra pociebamur és az átírt oklevelet sub nostrum sigillum, quo nunc utimur tempore
ducatus incliti principis domini Stephani adta ki — Mon. episc. Zagr. I. 127. p.
Pl. Gorbonoki István. Lásd a Függelék 1. pontjában, a 14. szám alatt.
Zsoldos Attila: Szepes megye kialakulása. In: Történelmi Szemle 43. (2001) 1-2. sz. 21-26. p.
Kristó, Tájszemlélet és térszervezés 147. p.

A következőkben István hercegi működésének főbb területeit szeretnénk áttekinteni. A fennmaradt forrásanyag jellegéből következően ezek elsősorban kormányzati-igazgatási jellegűek. Külön tárgyaljuk a hercegi tevékenység különböző
színtereit, úgymint a hercegi udvart, a hercegi bíráskodást és a donációs politikát. ' 3

A hercegi udvar {aula)

A hercegi aula felépítése a királyi udvar mintáját követte; a főbb udvari tisztségviselőket — a nádor és a lovászmester kivételével — megtaláljuk benne,36 de ugyanúgy helyet kaptak Zágrábban az udvari lovagok és udvari iijak is. Tudjuk, hogy a fő
udvari bírói és gazdasági tisztségviselő, vagyis az udvarbíró és a tárnokmester István herceg udvarában minden esetben egy személy volt. Ennek okát forrásaink
nem adják meg, így csak arra gondolhatunk, hogy a hercegi udvar nem volt nagy
létszámú, ezért kerülhetett sor — és ezt különösen a Budán szolgáló Köbli Miklós
esetében figyelhetjük meg — a nagyarányú tisztséghalmozásra.
Fontos momentum, hogy a hercegi udvarban nem találjuk meg a lovászmesteri
tisztséget. Ez is azt mutatja, hogy Istvánnak nem állt szándékában az önállósodás,
hiszen a magisíer agazonum a királyi hadsereg marsallja volt, így a csak belpolitikailag önálló hercegnek nem volt szüksége állandó hadseregre, parancsnokkal. 37 A
királyi hadjáratban ugyanakkor részt vett a herceg is a familiárisaiból összeállított
csapat élén. Erre utal Hahót Miklós 1354-es oklevelének tartalmi átirata, amelyben
egy pert István herceg hadserege oszlásának 15. napjára halasztott. Mivel minden
más esetben a király hadjárataként szólt erről, ezért ezt speciálisan a herceg vezette
csapat tagjaira vonatkoztathatjuk. 38
Amikor István dukátusa a Szepességre és Sárosra terjedt ki, egyes udvari méltóságainak tisztsége összekapcsolódott Szepes megyével, illetve Szepesvárral. Ennek előzménye az Árpád-korban is kimutatható. Kálmán herceg és halicsi király
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Mindezekkel a kérdéskörökkel szorosan összefügg a hercegi kancellária bemutatása is. Mivel
azonban igen összetett kérdésről van szó, ezért külön tanulmányban szeretnénk foglalkozni vele.
A továbbiakban csak a legszükségesebb diplomatikai, szfragisztikai problémákat érintjük.
Az egyes személyekre vonatkozó információkat lásd a Függelékben.
Lovászmester In: Korai magyar történeti lexikon 416. p. (Tringli István szócikke)
in quindenis residentie exercitus excellentissimi
principis domini Stephani, Dei gratia
regnorum Sclavonie, Croatie et Dalmatie condam ducis felicis recordationis. Az adatot Szccsi
Miklós 1358. okt. 25-én kelt oklevele tartotta fenn — Anjou VII. 241. sz.

tárnokmestere, Dénes 1216-ban szepesi ispán is volt. Később Izabella királyné is
birtokában volt Szepesnek, míg tárnokmestere, Moys a megye comese volt
1274-75-ben. Hasonló helyzetet figyelhetünk meg IV. László király anyja, Erzsébet esetében is, aki szintén a terület élén állt és 1279-80-ban a tárnokmestere vezette a megyét. 39 Ugyanezt találjuk István herceg első szepes-sárosi hercegsége alatt
is, amikor Bálint a herceg udvarában egyszerre töltötte be a támokmesteri és az udvarbírói tisztet, valamint volt Szepes megye ispánja és Szepesvár várnagya.
1352-ben Köbli Miklós töltötte be a hercegi udvarban a tárnokmesteri tisztet és ő
volt Szepesvár castellanusa is. Arról azonban, hogy a megye ispáni tisztét is viselte
volna, nem maradt adatunk, de a fenti párhuzamok alapján joggal gondolhatunk
erre. Ezek az emberek — és ez különösen István hercegségeire igaz — a hercegek
és királynék belső, bizalmi köréhez tartozhattak, hiszen több fontos tisztséget tartottak egyszerre kezükben. Kálmán herceg hátországát ugyanaz a személy biztosította, aki pénzügyei élén állt; a királynék is a gazdasági ügyeik vitelét bízták rá a
szepesi ispánra, míg a XIV. század közepén István herceg udvarában a fő gazdasági és bírói tisztség mellett — Köbli Miklós esetében — az ajtónállómesteri tisztség
és a szepesi ispáni tiszt is egy kézbe került.
A rendelkezésre álló okleveles anyag alapján jelen pillanatban így fest István
herceg főbb méltóságviselőinek listája:
1.) udvarbíró (iudex curiaé)
Bálint — 1349. augusztus 31. — DF 274644
Köbli Miklós — 1352. január 16. — C D Hung. IX/2. 70. sz.
Györkönyi Iván fia Dezső — 1354. március 8. — CD Croat. XII. 229. p.
uő. — 1354. március 20. — CD Croat. XII. 233. p.
2.) tárnokmester (magister tavernicorum)
Bálint — 1349. augusztus 31. — DF 274644
Köbli Miklós — 1352. január 16. — CD Hung. IX/2. 70. sz.
Györkönyi Iván fia Dezső — 1354. február 3. — CD Croat. XII. 222. p.
uő. — 1354. március 20. — CD Croat. XII. 233. p.
3.) pohárnokmester
{magisterpincernarum)
Györkönyi Dezső fia Iván — 1354. március 8. — CD Croat. XII. 229. p.
uő. — 1354. március 20. — CD Croat. XII. 233. p.
4.) asztalnokmester {magister
dapiferorum)
Bátmonostori László — 1354. március 21. — CD Zichy II. 416. sz.
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Zsoldos,

Szepes megye 25. p.

5.) ajtónállómester (magister ianitorum)
Köbli Miklós — 1352. január 16. — CD Hung. IX/2. 70. sz.
6.) kamaraispán (comes cameraé)
Liger(i)us fia P é t e r — 1353. szeptember 16. — CD Croat. XII. 144. sz.
A kisebb udvari méltóságok 60 közül a herceg udvari lovagjai közül négyet ismerünk: ketten a budai, ketten pedig a zágrábi udvarban teljesítettek szolgálatot. Budán szolgálta urát György fia András, aki 1349-ben homo ducisként vett részt egy
határjáráson, Ardói Zoárdfi György pedig István erdélyi hercegsége alatt tartózkodott annak aulájában. 61 Zágrábban az egyik udvari lovag Atyinai János volt, akinek
Körös megyében feküdtek családi birtokai, amelyekre a hercegtől pallosjogot is
kapott 1353 júniusában. 62 A másik, Beke fia Leontius pedig 1354 áprilisában kapott adományt a hercegtől. 6j
Udvari ifjúval már 1350-ben találkozunk Péter személyében, aki egy, a bácsi
káptalan által elvégzett vizsgálaton vett részt, mint hercegi ember.64 Fülöp fia János, aki szintén udvari ifjúként szolgált, 1354-ben apjával együtt egyik öröklött
földbirtokát adományozta a zágrábi ágostonos remeték számára. 6 '
A herceg, mint dukátusának legfőbb bírója, a hiteleshelyekhez írott parancsleveleiben — az országos gyakorlatnak megfelelően — megjelölte azon embereket, akik
a hiteleshelyi tanú mellett a parancs végrehajtására vagylagosan kiküldendők voltak.
Ezeket a herceg okleveleiben a homo noster kifejezés jelöli, míg a hiteleshely jelentéseiben a homo vester kapcsolatot találjuk. Ok a homo regius szerepét töltötték be, a
megbízó hatóság okán azonban homo ducisként találkozhatunk velük.66 Az 1351. évi
22. törvénycikk értelmében a királyi ember abból a megyéből való kell, hogy legyen,
ahol az eljárást végzi 67 — és ez nagy valószínűséggel vonatkoztatható a hercegi emberekre is —, ezért ez a hercegi udvar legváltozóbb csoportja.
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A hercegi udvar teljes archontológiáját lásd a Függelékben.
CD Hung. IX/1. 367. sz., illetve DL 38157.
CD Croat. XII. 129. sz.
DL 94423.
CD Croat. XI. 462. sz.
CD Croat. XII. 179. sz.
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet. Bp., 2000. 148-149. p. A bán által utasított
embereket homo báninak nevezték — CD Croat. XI. 409. sz.
Decrcta regni Hungáriáé. Gcsetze und Verordnungcn Ungarns, 1301-1457. Collcctioncm
manuseriptam Francisci Döry... auxerunt, commcntariis notisque illustravcrunt Gcorgius
Bónis, Vera Bácskai. Bp., 1976. 138. p.

Ugyancsak változott az aula összetétele a herceg költözéseivel: amint István új
terület élére került, udvarának személyzete jelentős mértékben kicserélődött. Jellemző módon általában az adott területen élő köznemesség közül kerültek ki emberei, akik a herceg távozta után nem mentek annak udvarával, hanem megmaradtak
a megyei életben, mint ispánok, alispánok, vagy teljesen el is tűnhettek a közéletből. Kevés olyan emberről van tudomásunk, aki több területre is követte urát.
A hercegi aula tagjai 1353-54-ben erősen kötődtek Szlavóniához és az ország
déli megyéihez. Köszönhető ez értelemszerűen annak, hogy a herceg 1353-ban
családjával együtt leköltözött Zágrábba és Gréc városában rendezte be szálláshelyét, valószínűleg a régi királyi palotában. Ugyanakkor azonban Kapronca városában is tartott fenn szálláshelyet. 68 Az udvartartás több tagjáról tudjuk, hogy
családjában vagy nagyapjuk, apjuk vagy még gyakrabban gyermekük, unokájuk
valamely megye ispáni tisztét viselte. Az Atyinai családban mind a két esetre láthatunk példát: Atyinai Jánosnak, a herceg udvari lovagjának apja, Jakab, Siklósi Péter baranyai ispán lányát vette feleségül, míg ugyanennek a Jánosnak a fia, István,
somogyi alispán volt. Egy másik családtag, Atyinai Miklós, Monoszlai Egyed lányát vette nőül, akinek Körös megyében voltak azon birtokai, amelyeket később,
Egyed halála után, I. Károly király az Atyinai családnak adott háramlott birtokként.
Györkönyi Iván hercegi pohárnokmester fia, Dezső, tolnai alispán volt; Jánosnak,
a hercegi udvar iuvenisének nagyapjáról, Paris fia Paris comesxö\ pedig tudjuk,
hogy 1327-ben a Zágráb megyei Szomszédvár várnagya volt és több ízben állt a
zágrábi káptalan előtt esküdtként. 69

István herceg bírói működése (ducalis praesentia)

Az István herceg nevében kiadott okleveleket vizsgálva, azokat tartalmuk alapján
két jól elkülöníthető csoportra oszthatjuk. Míg az egyikbe a hercegi jelenlét
(iducalis praesentia) bíróságán de iustitia ügyekben kiadott okleveleket sorolhatjuk, a másik esetben inkább arról van szó, hogy a herceg színe előtt megjelenő sze-
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1353. márc. 10.: loco sessionali seu curie ac eclificiis domorum
Kapruncha — CD Croat. XII. 107. sz.
CD Croat. IX. 274. sz., Anjou III. 531. cs 750. sz.

ducatui... in eadem

civitate

mélyek bizonyos kegyet, illetve kiváltságot kértek uruktól. Ebben az esetben a
herceg de grcitia tevékenységéről beszélhetünk. 70
A hercegi jelenlét bíróságának vizsgálata a jogtörténeti kutatások számára eddig határterület volt. Bertényi Iván az Anjou-kori országbírói intézményről írott
monográfiájában jegyzi meg róla, hogy vizsgálata későbbi kutatások tárgyát kell,
hogy képezze. 71 Elöljáróban az is leszögezhető, hogy a fennmaradt csekély menynyiségű okleveles anyag nem őrzött meg számunkra olyan pert, amely a hercegi jelenléti bíróság előtt zajlott, így csak a különböző pertípusokra, illetve a bíróság illetékességi körére lehet következtetni.
Egy 1349. november 5-én, Budán kelt oklevelében például elrendelte István
herceg, hogy a Sáros megyében birtokos Komlósi Pál földjeit —- amelyeket a maga
számára azért foglaltatott le, mert Pált a testvérgyilkosság vádjában bűnösnek találták— adják vissza. Minderre annak okán került sor, mert Pál sógornője és unokaöccsei a hercegi jelenléte elé járulva (nostram ducalem adiente praesentiam)
kijelentették, hogy a családfő természetes halállal (non aliqua plaga vei icíu
vulnerissedper viam vere naturalis infirmitatis) hunyt el. Valószínűnek tarthatjuk,
hogy Komlósi Pált egy generális congregation közvád alapján vádolták be
(relatione quorundam homimim) és a herceg jelenléti bírósága ítélte el tettéért, hiszen az a maga számára foglalta le birtokait, majd pedig a családtagok kérésének
helyt adva vizsgálta felül korábbi döntését. 72
Perényi Miklós és fiainak Vitézi Lőrinc ellenében történő megidézésére adott
1352. október 25-én István herceg parancsot a szepesi káptalannak,7'1 a hiteleshely
pedig ennek értelmében az idézést végrehajtó hercegi ember mellett eljárva a hercegi jelenlét elé {in vestram praesentiam) történő idézésről jelentett. 74
A ducalispraesentia bíróságának létét legbiztosabban azonban egy 1353. március 10-én kelt oklevélből lehet bizonyítani. Ebben Anjou István Kapronca polgárai számára kiváltságokat és mentességeket adott,7" többek között engedélyezve a
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Ezt a fajta osztályozást alkalmazza I. Lajos király okleveleinél Kumorovitz L. Bernát: Osztályok, címek, rangok és hatáskörök alakulása I. Lajos király kancelláriájában. In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szcrk.: Székely György. Bp., 1984. 295. p.
Bertényi, Az országbírói intézmény 48. p.
Anjou V. 192. sz.
Nicolaum de Peren eiusque filios Stephanum et Nicolaum contra Laurentium de Vitéz ad
nostram presenciam citet — CD Hung. IX/2. 72. sz.
1352. nov. 4. — CD Hung. IX/2. 84. sz.
A későbbi oklevelek tanúsága szerint a város lakóinak a vámagyokkal később több problémája is adódott, a herceg, illetve Margit hcrccgnő a város kiváltságaínak tiszteletben tartására
szólította fel több esetben vámagyait. — CD Croat. XII. 163. és 217. sz.

szabad bíróválasztást. A bíró az esküdtekkel minden ügyet a szokások szerint ítélhet meg, ha azonban panasz merülne fel munkájára, akkor a herceg vagy a tárnokmesterjelenléte elé lesz idézendő. 76 Kapronca városának egy másik okleveléből
ugyanakkor azt is megtudhatjuk, hogy a közösség ugyanazon kiváltságokat élvezte, mint Zágráb városa. 77
Mindenképpen megemlítendő még Hahót Miklós bán egy 1354. évi ítéletlevele
a verőcei polgárok és Magyar Pál ügyében. Az oklevél a per báni törvényszékhez
kerülésének folyamatát is rögzíti. Eszerint először a királyné különös jelenlétéhez
(777 speciali praesentia reginalis maiestatis) került, innét pedig a herceg jelenlétéhez {inpraesentiam ducalis maiestatis) helyezték át az ügyet, majd ezután Hahót
Miklóshoz. Ebben a perben a bán bírótársai között Györkönyi Dezső, a herceg udvarbírája is helyet foglalt. 78
A felsorolt példákból is kitűnik, hogy a ducalis praesentia egy létező és jól meghatározható illetékességi körrel rendelkező bíróság volt. Illetékessége kiterjedt birtokperekre, hatalmaskodási ügyekre, illetve ez működött a hercegi területeken lévő
városok rendes fellebbviteli fórumaként is. A fennmaradt okleveles anyag kis száma és különösen az ítéletlevelek elpusztulása miatt a bíróság konkrét működésére
vonatkozóan csak töredékek ismeretesek, így például 1352-ben arról értesülhetünk, hogy az idézésre rendelt hiteleshely az alperest Szent Márton nyolcadára
idézte a hercegi jelenlét elé. 79
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idein index pro tempore constitutus cum suis iuratis concivibus universas causas inter ipsos
emergendas more et consuetudine aliarum liberarum civitatum [iudicabit], qui si in reddenda
iusticici cuipiam querulanti negligens affuerit, extunc ipsémét iudex civitatis ad ducalem vei
magistri tavernicorum presentiam legitime evocetur — CD Croat. XII. 107. sz.
1353. dcc. 8.: civitatem nostram Kappruncha vocatam ea prerogativa libertatis, quam civitas
nostra Grecensis habere dinoscitur... — C D Croat. XII. 161. sz. I. Lajos király 1356. nov. 4-én
kelt kiváltságlevelében olvashatjuk ugyanezt: libertates... quibus etiam inter ceteros civitas
nostra Grecensis est gavisa — CD Croat. XII. 280. sz. Szlavóniában jellemzően Zágráb városjogát adományozzák a többi kiváltságolt település számára is. 1279-ben IV. László Bihács számára adta a zágrábi hospesek kiváltságát: in omnibus et per omnia ipsi et eorum successores
libertatem eam habeant, quam hactenus habuerunt et qua hospites nostri de monte Grecensi
apud Zagrabiam gratulabantur — Codex diplomaticus partium regno Hungáriáé adnexarum.
Magyarország melléktartományainak oklcvcltára III. Alsó-szlavóniai okmánytár (Dubica,
Orbász és Szana vármegyék 1244-1710.) Szcrk.: Thallóczy Lajos és Horváth Sándor. Bp.,
1912. 14. sz.
1 3 54. febr. 3. — CD Croat. XII. 167. sz.
CD Hung. IX/2. 84. sz.

István herceg kegynyilvánító (de gratia) tevékenysége

Anjou István a területi különkormányzatán fekvő városoknak, az ott birtokos családoknak, illetve egyházaknak gyakran adományozott mentességeket, kiváltságokat. A kérelmezők leggyakrabban a herceg színe elé (ad/in nostram praesentiam)
járulva adták elő kérésüket. Szentjakabi Tamás okicsi vámagy például arra kérte
Istvánt, hogy tekintetbe véve a már gyermekkora óta bemutatott szolgálatait, adományozzon neki egy bizonyos Orbász megyei földet, amely tulajdonosának magtalan halála után a hercegre háramlott. István, figyelembe véve Tamás hűséges
szolgálatait, kérését teljesítette. 80 Három évvel később aztán ugyanez a Tamás már
azt kérte urától, hogy a korábban adományozott birtokért cserébe megkaphassa a
Körös megyei Szentpétert. Ezen adományhoz sem volt szükség királyi jóváhagyásra, ugyanis a birtok hercegi tulajdonban volt.81
Atyinai János, István herceg udvari lovagja azzal a kéréssel állt ura elé, hogy mivel családjának birtokain elszaporodtak a gonosztevők, a legsúlyosabb büntetéssel
(capitalisententia) sújthassák őket. A herceg a pallosjogot adományozó oklevelét
1353. június 3-án bocsátotta ki.82 Ugyanebben az évben kaptak Kapronca város
polgárai kiváltságokat 83 és járta ki Ambrus mester, ugyanezen város jegyzője, a település mindenkori jegyzője számára a tizedek tizenhatodát állandó jövedelemként. 84 1354 májusában pedig bizonyos marócsai várjobbágyokat: Rathk fia Miklóst, illetve unokatestvéreit, Ivánt és Györgyöt, valamint Brokon fia Mártont és Péter fia Bánkot vette fel a herceg az igazi nemesek és királyi szerviensek közé. 83
Mindezekből megállapítható, hogy István dukátusa élén széles hatáskörrel rendelkezett Zágrábban. Királyi beleegyezés nélkül adományozhatott birtokot a hercegi birtoktestből, városi kiváltságokat, pallosjogot, illetve nemességet, azaz olyan
privilégiumokat, melyek királyi előjognak számítottak. 86
Más esetben már meglévő kiváltságok, illetve mentességek védelme érdekében
fordultak a kérelmezők Istvánhoz. A második nápolyi hadjárat idején, 1350-ben a
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1350. okt. 10. — CD Croat. XI. 487. sz.
1353. ápr. 11.: manus nostras... extitisse — CD Croat. XII. 113. sz.
CD Croat. XII. 129. sz.
1353. márc. 10. — CD Croat. XII. 107. sz.
sedecimam partém universorum proventuum decimalium in blado et vino et aliis
— CD Croat. XII. 161. sz.
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in cetwn et numerum purorum regni nobilium et servientium
181. sz.
Eckhart, Magyar alkotmány- és jogtörténet 68. p.
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regalium

necessariis

— CD Croat. XII.

távollevő királyt helyettesítő herceget kérték Sopron polgárai, hogy erősítse meg
szabadságaikat, mivel eddigi kiváltságuk ellenére különböző ispánoktól zaklatást
kénytelenek elszenvedni. A herceg ennek eleget téve szigorúan intette Rudolf ispánt,
hogy ne háborgassa többé a soproniakat. 87 1351 -ben Miklós brassói dékán, valamint
Krisztián vidombáki (Weidenpach) plébános kérik a barcasági tizedek Bereck fia
Miklóssal szembeni védelmét,88 1352-ben pedig Sáros, Eperjes és (Kis)Szeben városok bíráinak panaszára inti a herceg az udvarbíróját a városok I. Károlytól kapott ítélkezési kiváltságának tiszteletben tartására. 89 Hasonlóképpen megerősítést nyert
Bártfa város I. Lajos királytól kapott kiváltságlevele, valamint az ugyancsak Lajostól
Pető fia Miklós erdélyi vajda részére adományozott pallosjog is.90

A generális congregatiok

működés István herceg idején

Mivel a címben említett gyűléseken összefonódott a herceg előbbiekben tárgyalt
de grcitia és de iusticia jellegű tevékenysége, ezért ezeket érdemes külön is megemlítenünk. A herceg felhatalmazásából tartott generális congregatioról — forrásaink töredékes volta miatt — csak István első, illetve második szlavón hercegsége
idejéből van konkrét adatunk, pedig Erdélyben is rendszeresen megtartották ezeket
a gyűléseket, bár annak nincsen nyoma, hogy 1351-ben István nevében hirdették
volna meg ezeket. A Sáros és Szepes megyei gyűlések esetleges összehívására
csak következtetni tudunk: amint arról már fentebb szó volt, 1349-ben Komlósi
Pált ítélte el a herceg bizonyos emberek feljelentése alapján (ex relatione quorundam hominum), amely valószínűleg a törvényszéken elhangzott közvádat fogalmazta meg.91
Szlavóniában a generális congregatiol az 1350-es évek közepén mindig István
herceg felhatalmazására hívta össze a bán és mindig egy adott terület lakosai részére. 92 Az első olyan közgyűlés, amelyet a herceg nevében tartottak, Ugali Pál bán
nevéhez köthető. 1350. február 20-án kelt oklevelében emlékezik meg a közgyü-
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in eorum iuribus molestare, impedire, perturbctre vei aliqualiter dampnificare
non
praesumatis
neque debeatis — Sopron szabad királyi város története. 1/1. Oklevelek
(1162-1406). Közli: Dr. Házi Jenő. Sopron, 1921. 156. sz.
Székely oklevéltár I. (1211-1519). Szerk.: Szabó Károly. Kolozsvár, 1872. 47. sz.
CD Hung. IX/2. 70. sz.
CD Hung. IX/2. 71. sz., illetve Anjou V. 339. sz.
Anjou V. 192. sz.

lésről, amelyet a zágrábi egyház káptalanjának kántorával, Istvánnal együtt tartott
Zágrábban Szlavónia minden nemes és „egyéb állású" lakosa részére (universis
nobilibus et aliis communibus hominibus... regni Sclavonié), ahol többek között
birtokügyek is terítékre kerültek. 93 Több, Ugali által tartott generális congregatioról nincs tudomásunk. Hahót Miklós 1353. május 8-án Zágrábban a Dráva és Száva
között lakó nemesnek és bármilyen más állapotú ember számára tartott bírói közgyűlést, 94 június 3-án pedig egy másik terület, a Száva és Gozd hegység között lakók részvételével, ugyancsak Zágrábban, 93 majd szeptember 9-én Horvátországban, Kninben, 96 a következő évben pedig már egész Szlavónia részére, szintén
Zágrábban. 97
Ezen gyűlésekkel párhuzamosan egyes várnagyok és ispánok is tartottak generális congregatiot a joghatóságuk alá tartozók számára, például Domonkos fia Benedek Nagykemlék várnagya és Marócsa ispánja a megye minden nemes és nemtelen lakosa számára Csütörtökhelyen. 98 Természetesen ezek a gyűlésekre is hercegi
megbízás alapján került sor.
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A generális congregatiokat a bánok is rendszeresen megtartották, 1350 előtt nagy egyéni szabadsággal, 1350 után először István herceg majd Margit hercegnő, I. Lajos király és Károly
herceg parancsára. — Istványi Géza: Generális congrcgatio. In: Levéltári Közlemények 17.
(1939) 50-83. p. és 18. (1940-41) 179-207. p„ különösen 202. p. Az eddigi adatok alapján
nem lehet pontosan tisztázni azt, hogy mely terület lakosai számára hirdették meg azokat. A
Dráva-Száva között lakó népek számára tartott közgyűlés esetében ugyanis a konkrét megyéket megnevezni nem tudjuk, mivel Zágráb megyét a Száva kettévágja. A későbbi kutatásnak
kell tisztáznia a báni közgyűlés pontos hatáskörét, azt, hogy azon kik vettek részt és milyen
döntés meghozatalára voltak jogosultak. Nincs tiszta képünk a közgyűlés területi illetékességére nézve sem.
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CD Croat. XI. 441. sz.
universis nobilibus et aliis condicionis et statutus(l) hominibus — CD Croat. XII. 120. sz.
Gyakorlatilag Körös, Varasd vármegyék és Zágráb megye kis része számára tartott báni közgyűlésről van szó.
CD Croat. XII. 133. sz. Itt Hahót Miklós maga határozza meg a báni közgyűlés célját:
universas causas causantium hominum equo libramine iuris pensaremus.
CD Croat. XII. 146. sz. Itt is maga a bán közli a közgyűlés célját: pro requirendis
iuribus
ducalis maiestatis. Ezen több ügy között a knini püspök és a horvátországi nemesek közti tizedvitában ítél a bán. Ez az egyetlen adatunk arra, hogy Horvátországban is tartottak generális
congregatiot. — Istványi, Congrcgatio generális 200. p.
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1354. dec. 2. — CD Croat. XII. 198. sz.
1354. márc. 13.: universis nobilibus et cuiusvis status hominibus
CD Croat. XII. 173. sz.

de comitatu Morouche

—

Hercegi birtokok és jövedelmek

Az Árpád-kori hercegség monográfusa, Kristó Gyula szerint: „a hercegi birtokoknak... három csoportját különíthetjük el. Ajavadalmak lehetnek egy herceg személyes tulajdonában, lehetnek hercegi méltósághoz kötöttek, végül hercegi birtokoknak minősülnek a királyi hercegség területén fekvő egykor királyi, de a dukátus intézményének megteremtésével hercegivé vált ingatlanok." 99
István herceg esetében a hercegi birtokok különböző típusait nehezen vagy egyáltalán nem lehet megkülönböztetni. Tudjuk, hogy a vajdai és báni honorhoz tartozó, illetve az erdélyi és a szlavón-dalmát-horvát területen, illetve Szepesben és
Sárosban a király kezelésében lévő várakba a saját várnagyait ültette. Nem minden
vár várnagyát ismerjük a kérdéses időszakban, de amelyiket igen, arról tudjuk,
hogy István herceget vallotta urának. 100 Azt is valószínűsíthetjük, hogy a név szerint nem ismert várnagyok szintén István herceg emberei voltak. így a várak bevételei biztosították nem csak a herceg, hanem embereinek az ellátását is.101
A hercegi birtokszervezet már az Árpádok korában is szórtan helyezkedett el az
ország területén, hasonlóan a királyi birtokokhoz. Ezekből már a megelőző évszázadok hercegei is adományoztak földeket híveiknek, Nagy Lajos királynak pedig a
még trónörökösként indított akciója ezen birtokok visszaszerzésére nem járt sikerrel. 102 Kisebb gyarapodások persze előfordulhattak, mint például 1349-ben, mikoris a testvérgyilkosság miatt fő- és jószágvesztésre ítélt Komlósi Pál birtokait István
herceg a maga számára foglaltatta le.10" A következő évben az addig hercegi kezelésben lévő Somogy megyei Kér és Atád nevű birtokokat adja vissza korábbi tulajdonosaiknak, Imre és Mika fiainak, mivel azok öröklés jogán őket illetik.104 Ezen
utóbbiak vagy a herceg személyes tulajdonában lévő birtokok közé tartoztak, vagy
az ország területén szétszórtan elhelyezkedő hercegi birtokszervezet tagjai lehettek. Egyedül a dukátus területén királyiból hercegivé vált földek kategóriájából
zárhatjuk ki őket, hiszen István ekkor Szlavónia hercege volt.
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Kristó, A feudális széttagolódás 38. p.
Az egyes várakra és várnagyokra vonatkozó adatokat lásd a Függelék 2/d pontjában.
Engel, Honor, vár, ispánság 101-105. p.
Veszprémi régésztek (1301-1387). Összeáll.: Kumorovitz L. Bernát. Bp., 1953. 300. és
357. sz.
Anjou V. 192. sz.
Anjou V. 218. sz.

Birtokadományozás tekintetében a herceg teljes jogkörrel rendelkezett saját területe fölött. Egy 1350. október 10-én kelt adománylevél tartalma szerint I. Lajos
király és Erzsébet királyné a főpapok és a bárók beleegyezésével Szentjakabi Tamásnak adott bizonyos Orbász megyei birtokokat. 103 Ezen ingatlanokat aztán
1353. április 11-én István szlavón herceg elcserélte egy másik, addig hercegi kézen
lévő birtokra: a Körös megyei Szentpéterre; 106 a így megszerzett birtokok Orbász
várára szálltak. A cserét igazoló oklevél a birtokokat úgy jellemzi, mint amelyek
bírói úton kerültek hercegi kézre {possessiones... manibus nostris ducalibus...
dictorum regnorum nostrorum nobis duccitum tenentibus iuridice redundatas). Mivel a birtokok a dukátus területén voltak, így a csere kapcsán már nem olvashatunk
királyi beleegyezésről: teljes egészében a herceg akarata érvényesült.
Máskor kissé szélesebb jogkörrel intézkedett István. 1350 októberében a király
szerencsés hazatérte fölött érzett örömében (propter annuntiationem gcatdii de
adventit felici eiusdem domini regis) a hírhozónak földet adományozott a királyi
öccs. Mivel azonban az illető birtok kívül esett hercegségének területén — Bars
megyében volt —, így örökadományt nem tehetett, tehát kikötötte, hogy az a királlyal is megerősítendő lesz annak hazatérte után. 107
A dux rendelkezett a háramlás jogával is hercegségének területén. Mihály fia
László, ennek testvérei és unokatestvérei, továbbá László özvegye Rusa asszony
összes birtoka — mivel hamis oklevelet mutattak be bizonyítékként egy perben —
hercegi kézre háramlott, melyek közül Kaniska vásárlás útján jutott László fia
Lacó birtokába, aki 1353-ban egy Hahót Miklós által tartott közgyűlésen kérte a
bánt a határjárás és az iktatás elvégzésére. A feladattal megbízott zágrábi káptalan
a hercegnek jelentett az eljárás sikeres végrehajtásáról. 108
Anjou István hercegségei területén a városokat is sajátjának nevezi. Már
1352-ben találkozhatunk ezzel a megnevezéssel Sáros, Eperjes és (Kis)Szeben
esetében, 109 illetve Szlavóniában több olyan város is van az 1350-es évek közepén,
amelyeket a herceg a civitas nostra kifejezéssel illet, így Kapronca, Krapina,
Zelna, Gerzence és Dubica. Mivel Kapronca kiváltságlevelében a hercegnek adan-
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ex consensu el beneplacito excellentissimi
et
Elisabeth regine... prelatorum etiam et baronum
örökös nclkül elhunyt Miklós fia Demeternek
ducalibus iuridice devolutas), Orbász megyében
— CD Croat. XI. 487. sz.

magni/ici principis... Lociovici... et domine
maturo consilio dedimus et donavimus. Az
a herceg kezére háramlott (nostris manibus
fekvő birtokait kapta meg ekkor Szentjakabi.
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aliam possessionem nostram ducalem, Zentpether
DF 249099.
CD Croat. XII. 122. sz.
civitatum nostrarum — CD Hung. IX/2. 80 sz.

vocatam — CD Croat. XII. 113. sz.

dó szolgáltatások felsorolását is megtaláljuk, 110 így valószínűsíthető, hogy a többi,
hasonlóan civitcis nostra jelzői összetétellel illetett várostól is kapott bizonyos jövedelmeket. Ez a feltételezés alátámasztaná Pesty Frigyes megállapítását, mely
szerint ezek a birtokok „civillistai rendszerűek lehettek", 111 mert ezek a városok,
falvak és földek biztosították a herceg ellátását.
Ugyancsak a herceget gazdagították az éppen aktuális dukátusi területen befizetett bírságok is. Az ardói jobbágyok és a szebeni polgárok között lefolyt perben például az ellentmondó fél az ítéletet hozó István herceg számára tartozott büntetést
fizetni. 112 A főbenjáró bűnöket elkövető személyeket sújtó fej- és jószágvesztések
alkalmával lefoglalt javak szintén hercegi kézre kerültek.
Az 1353-54-es időszakban a szlavóniai megyék és ispánságok élén István herceg emberei álltak: Gerzence ispánja Szentjakabi Tamás volt, 11J Körös élén Petőc
fia János állt, aki más esetben a herceg kiküldöttjeként bukkan fel,114 Marócsa élén
Domonkos fia Benedek állt.113 Rojcsa és Zágráb ispánját ebben az időben nem tudjuk megnevezni, de a fentiek alapján valószínűsíthető, hogy azok is a herceg udvarához tartozó személyek lehettek.

A hercegség szuverenitása

A hercegség történetét tárgyalva megkerülhetetlen a herceg önálló politizálásának
kérdésköre. Kristó Gyula a már említett monográfiájában a hercegség szuverenitásának több kritériumát állítja fel: a saját terület megnevezése, a hercegi udvar és annak összetétele, a pénzverés, az önálló belpolitika, az önálló külpolitika és a hercegi hatalom eredeztetése. 116 Ezen követelményeknek azonban István hercegségei
közül leginkább második szlavón dukátusa felel meg, ám az sem maradéktalanul.
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1353. márc. 10. — CD Croat. XII. 107. sz.
Pesty Frigyes: Az eltűnt regi vármegyék I—II. Bp. 1937-1938. II. 196. p.
si vero... contradictor fuerit, in poena quinquaginta
marcarum nobis
persolvendarwn
convincatur — CD Hung. IX/1. 367. sz.
1353. máj. 14. és máj. 28. a két azonosítható dátum — CD Croat. XII. 119. és 128. sz.
1354. febr. 2-től — C D Croat. XII. 222. 1354. aug. 23-ig — DF 282335. 1354. jan. 7-én pedig
relátor volt — CD Croat. XII. 163. sz.
CD Croat. XII. 231. sz.
Kristó, A feudális széttagolódás 66-74. p.

A többi esetében több olyan tényezővel találkozunk, mely miatt a szuverenitás alacsonyabb fokáról beszélhetünk.
A saját országrész megnevezése esetében a történeti irodalomban elkülönítik a
rexnek, vagyis a koronázott királynak és a duxnak, vagyis a hercegnek a területét.
Az előbbi a regnumot, az utóbbi pedig a ducatust tartotta kézben. 117 István herceg
estében azonban a két fogalom keveredik. Abban az esetben, mikor az oklevél kiadója nem a herceg, a ducatus kifejezéssel találkozunk. István saját diplomáiban
azonban az uralma alatt álló teriiletet — minden esetben— mint regnum nostrumoi
említi;118 ettől eltérő megjelöléssel sehol sem találkozunk. Ezzel párhuzamosan
pedig hatalmának megnevezésére — szuverén uralkodókhoz hasonlóan — a
maiestas nostra vagy maiestas ducalis kifejezést használja. 119
A hercegség önállóságának másik fontos mutatója a herceg önálló udvara vagyis aulája. Az, hogy két udvar volt az országon belül, egyértelműen az előkelőknek kedvező helyzet volt, mert a tisztségek ezzel megkétszereződtek — sőt az
Anjou-korban három udvarral is találkozunk: a király mellett királynéival és a hercegivel is. István herceg udvartartását, a királyi mintájára, valószínűleg 1349-ben
szervezték meg és a nádoron valamint a lovászmesteren kívül minden fontosabb
méltóság megtalálható volt benne.
Ivan Rengjeo 1959-ben gyűjtötte össze a középkori horvát, szlavón, dalmát és
bosnyák pénzeket. Ennek a corpusnak a 404. darabja egy M O N E T A D U C I S PER
SCLAVONIAM feliratú énné, amelynek előlapján gyöngysorba foglalt liliomot, hátlapján pedig a csöbörsisak sisakdíszeként a magyar Anjou-ház családi jelvényét, a
csőrében patkót tartó struccot, valamint a N l C O L A U S B A N U S feliratot láthatjuk.
Ezek alapján nagy biztonsággal keltezték a dénárt 1353-54-re, István második
szlavóniai hercegségének idejére. 120 István herceg szlavóniai pénzverésére ezen
túl még néhány adatot találhatunk: 1353. szeptember 16-án a zágrábi káptalan értesíti a bánt, hogy Mátyás fia Mike megesküdött előtte, hogy István herceg kamaraispánjának, Liger(i)us fia Péternek a familiárisát nem támadta meg és nem rabolta ki,
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Kristó, A XI. századi hercegség 67. p.
1353. ápr. 11.: in... regno nostro Sclavonie — CD Croat. XII. 113. sz.; 1353. jún. 3.:
regnicolarum nostrorum — CD Croat. XII. 129. sz.; 1354. fcbr. 20.: dictorum
regnorum
nostrorum — CD Croat. XII. 169. sz. A regnum nostrum kifejezés megjelenik már az Árpád-korban is, miután a Halicsból elűzött Kálmán herceg állt az élén; vö. Kristó, Feudális
széttagolódás 93. p.
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1353. márc. 10.: ducalem maiestatem — CD Croat. XII. 107. sz.; 1353. máj. 14.: nostre
maiestati — CD Croat. XII. 119. sz.
Rengjeo, Ivan: Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonicn, Dalmaticn und
Bosnien. Graz, 1959. 38. p.
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miközben az a herceg Körös várában levő kamarájában újonnan vert pénzt cserélt
be, 121 1354. március 10-én pedig ugyancsak a zágrábi káptalan oklevelében hat
hercegi dénár-márka meghatározás olvasható (sex mcircis bonorum denariorum
ducalium), amely azonban igen könnyen vonatkozhat egy Árpád-házi herceg pénzere.
Az Árpád-kori analógiákat is figyelembe véve, ahol a bánok mindig a király nevében, a hercegek viszont saját nevükben verettek pénzt, az eddig az 1350-es évek
közepén megszűnő báni pénzverés utolsó darabjának tartott érme értelmezésével
kapcsolatban új lehetőség is felmerül. Eszerint elképzelhető, hogy István herceg
Zágrábban tartós uralomra kezdett berendezkedni és ennek kapcsán kísérletet tett
saját pénzverés kiépítésére is, Körös központtal. A hercegi pénzveréssel kapcsolatban más adattal nem rendelkezünk, de valószínűnek tartjuk, hogy nem került sor a
többi hercegségi területen önálló pénzverőkamara kiépítésére vagy királyi pénzverőkamara átvételére.
A hercegi hatalom eredeztetésére a választ az oklevelek intitulatiojában, illetve
inscriptiojában találjuk meg. István herceg estében ez mindig ugyanaz a visszatérő
formula: (Nos) Stephamis Dei gratia... diix. Ettől eltérő megnevezését sehol sem
találunk. A herceg a hatalmát tehát Istentől eredeztette, hasonlóan a királyi hatalomhoz. 12j Ennek nyomait azonban már az Árpád-korban is megtaláljuk, így a hercegség szuverenitásának ez nem lehet meghatározója.
István soha nem törekedett arra, hogy bátyjával szemben megszerezze az ország
feletti uralmat; hercegségét nem akarta függetleníteni a királyságtól. Ezért nem
folytatott önálló külpolitikát, csak a dukátus belügyeit intézte saját belátása szerint.
Mikor 1351 -ben az I. Lajosnak hűségesküt tevő lengyel előkelők azt kérték az uralkodótól, hogy István hercegnek semmi köze ne legyen hozzájuk, inkább a herceg
feleségével Magyarországra érkezett bajorok befolyásától való félelem motiválhatta őket. Tarthattak attól, hogy ha Istvánt állítja Lajos az ország élére, akkor vele
a magyarokon kívül nagy számban érkeznek németek (bajorok) és számukra ekkor
a Német Lovagrend kelet-európai jelenléte is fenyegető volt. 124

121
122
123

124

denaríos nőve monete quinquagintci septem marcarum camere eiusdem domini ducis in castro
Crisensi... exposuerat ad cambium — CD Croat. XII. 144. sz.
CD Croat. XII. 172. sz.
Azonban mindig a ducali auctoritate/potestate/pietate/benignitate
kitételt alkalmazta abban az
esetben, mikor valamely de gratia tevékenységet végzett. Soha nem tüntette fel magát szuverén uralkodónak ezzel együtt sem — pl. CD Croat. XII. 109. sz.
Névtelen szerző: Geszta Lajos királyról. In: Küküllei János: Lajos király krónikája. Névtelen
szerző: Geszta Lajos királyról. Ford.: Kristó Gyula. Bp., 2000. 57. p.

István különböző hercegségi területei azonban nem egyforma mértékben voltak
szuverének. A különbséget a pénzverés nyomainak megléte vagy hiánya, illetve a
belpolitikában élvezett önállóság foka jelenti. A legönállóbbnak a herceg második
szlavón uralmát tartjuk, ahol a külpolitikán kívül a szuverén hercegséget meghatározó többi tényezővel találkozunk. 1353 előtt I. Lajos király is adott ki István hercegségének területére vonatkozó oklevelet, tehát a belpolitikában sem volt önálló a
herceg és nem tudjuk azt sem, hogy előtte István pénzt veretett volna.

Összegzés

Anjou István herceg rövid ideig élt, ezért nem volt lehetősége, hogy tartományát
hosszú ideig kormányozza önállóan. Hercegsége mindezzel együtt a XIV. század
közepén magában hordozta azt, hogy a dukátus — szinte úgy működve, mint állam
az államban — feltámadjon, ám ezúttal békésen, együttműködve az uralkodóval.
1353-54-ben a herceg egy stratégiailag fontos területen rendezkedhetett be és úgy
tűnik, hogy ezt a királyi család egésze hosszú távra gondolta.
Ahogyan az Árpád-ház férfitagjait, úgy I. Károly fiait is születésüktől fogva
megillette a dux cím. István gyermekkorában viselt hercegi címei nem jelentették
az adott országrész fölötti területi hatalmat. Első Anjou uralkodónk ebben követte
a nápolyi udvar hagyományait, hiszen Sánta Károly családjában minden férfi viselt
valamilyen területi címet, akár igénycímként is. 1349-ben szervezték meg István
első territoriális hercegségét, ekkor kapta ellátásának biztosítására Szepes és Sáros
megyét. A következő évben azonban, amikor Nagy Lajos király másodízben is Nápolyba ment, öccse régensherceg, valamint trónörökös volt Budán. Formailag a
hadműveleti területhez legközelebb eső magyar országrész élén állt, az ott ténylegesen működő Ugali Pál számára a királyi család tekintélyét is kölcsönözte. Lajos
hazatérte után Erdély majd Szepes és Sáros megyék vezetését bízta öccsére. Azt
nem tudjuk, hogy mi okból változtatta meg a gondjaira bízott területet és 1353-ban
vajon „végleges" megoldásként foglalta-e el István Szlavóniát.
István soha nem viselkedett szuverén uralkodóként — bár az azokra jellemző
Dei gratici duxkéní szerepel a diplomákban —, nem folytatott önálló külpolitikát,
nem vezetett hadat. Tény, hogy a legnagyobb függetlenséget a halála előtti másfél
évben élvezte Szlavóniában. Lajos király ekkor nem szólt bele a terület belügyeibe,
nem ismerünk tőle olyan oklevelet, amely erre a területre vonatkozna. István udvara földrajzilag is elkülönült a királyitól: családjával Zágrábba költözött. A magyar

terjeszkedési irányhoz legközelebb eső országrész élén állva királyi jogkörbe tartozójogokat birtokolt, pallosjogot adományozott, nemesített. Önálló udvartartását
1349-ben szervezték meg, amely a királyi udvar felépítését követte. A hercegi udvar kis létszámú lehetett, erre utal, hogy esetenként egy személy két tisztséget is viselt. István joghatóságába tartozott mind a három hercegi területen az ispánok
kinevezése és a területen lévő királyi várakban az ő castellanusdX ültek. Birtokaival
szabadon rendelkezett, a háramlás joga is megillette.
A XIV. század közepén újra megjelenő dukátus a királyi hatalom támaszaként
funkcionált, létrejötte nem a központi hatalom gyengülését mutatja. István herceg
korai halála után azonban nem volt a királyi családban olyan felnőtt férfi, aki hasonlóképpen erős szervezetként tudta volna a hercegséget működtetni, mint István
tette azt életében. János herceg kiskorú volt, Margit hercegnő pedig alapvetően idegen. 1356-ban a királyi család felszámolta a dukátust és legközelebb csak Kis Károly idejében hallunk róla.

Függelék
1.) A hercegi aula tagjainak

adattára123

1. András, György fia: hercegi udvari lovag, Istvánhoz, Mihály fiához hasonlóan
homo ducisként vett részt 1349. október 17-én Nagyszeben és Nyársardó lakosainak határperében. 126
2. Ardói Zoárdfi György (Hontpázmány nembeli): hercegi udvari lovag
1351-ben. Családja Kelet-Magyarországon birtokos, így nem meglepő, hogy
György nevével István erdélyi hercegségének idején találkozunk. 127

125

Itt gyűjtöttük össze István herceg aulájának tagjait cs a róluk fellelhető adatokat. Nem tüntettük fel minden esetben, így itt hivatkozunk arra, hogy Spckner Enikő: Adalékok a budavári
István torony névadójának kérdéséhez c. cikkében (In: Budapest régiségei XXXV. I—II. Bp.,
2002. 403^t25. p.) az itt található személyek egy részével szintén foglalkozott. A névsorban a
következő módon szerepelnek az egyes személyek: ha ismcrjükcsaládi nevét, illetve a család
szakirodalomban elteijedt megnevezését, akkor annak megfelelően került besorolásra. Ha a
családot valamilyen nemhez (genus) tudjuk sorolni, akkor az zárójelben a név mögött szerepel. Mivel az alább szereplő személyeket nem minden esetben sikerült családhoz kötni, ezért
csak keresztnevét ismerjük, akkor annak megfelelően illesztettük be a névsorba. A betűrend
könnyebb megtartása miatt ezekben az esetekben nem az eddig (és az egyéb estekben is) használt „X fia Y", hanem Y, X fia" formát használjuk.

126
127

CD Hung. IX/1. 367. sz.
DL 38157.

3. Atyinai János, Jakab fia (Aba nembeli): A Szlavóniában birtokos család tagja a
zágrábi udvarban udvari lovagként (aule nostre miles) szerepel. Urától családi birtokukra megkapta a pallosjogot. 128 Családja 1354-ben a Györkönyiekkel együtt Hahót Miklós bán, majd a zágrábi káptalan elé bizonyos birtokok
tulajdonjogának tisztázása végett állt. 129 János apja, Jakab a Kán nembeli
Siklósi Péter, baranyai ispán leányát vette feleségül. János fia István pedig
Somogy megye alispánja volt. így a család déli területekhez való kötődése
igazolható. Atyinai Jakab testvérének, Lőrincnek fia Miklós 1361-ben Nápolyban, egy Tarantói Lajos szolgálatában álló zsoldossereget vezetett. lj0
Miklós Monoszló Egyed lányát vette feleségül, aki 1313-as végrendeletében
birtokait, Atyinát és a Nóvák földön fekvő Darnóc várát lányaira hagyta. A
két birtokot 1317-ben I. Károly háramlott jószágként adta az Atyinaiaknak.
Monoszló Egyed családjában is megfigyelhető az ország déli területéhez kötődés.
4. Bajori Sinka, Beke fia: 1352. október 25. és november 4. között homo duczsként szerepel. 131 A Sáros megyében birtokos Bajori család tagja, apja
abaúji alispán, szokolyi vámagy volt, a Drugethek familiárisa. 132 Sinkától a
család alsóbajori ága származik.
5. Bálint: 1349-ben tárnokmester és udvarbíró — így István bizalmi embere — valamint szepesi ispán és szepesvári várnagy volt. Valószínűleg Szepes megyei
családból származott, mert 1340-ben is abba a megyébe küldték ki iktatáshoz. 133
6. Bátmonostori (Töttös) László: István herceg udvarában az asztalnokmesteri
tisztséget töltötte be 1354-ben. Testvére, Miklós pedig a királyi udvarban
szolgált, mint udvari ifjú. l j 4
7. Bátori Miklós, Bereck fia (Gútkeled nembeli): 1337-ben csongrádi ispánként
jelenik meg. Később, 1349-ben, ő fosztja meg a testvérgyilkosság miatt elítélt Komlósi Pált birtokaitól, majd adja vissza az elvett földeket és ebben az
ügyben relátorként is tevékenykedik. Az oklevél tanúsága szerint a herceg
udvarában a tisztségviselők elöljárója volt (officialibus magistri Nicolaifilii
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1353. jún. 3. — CD Croat. XII. 129. sz.
1354. márc. 8. — CD Croat. XII. 171. cs 174. sz.
Bertényi Iván: Nagy Lajos király. Bp., 1989. 83.p.
CD Hung. IX/2. 72. cs 84. sz.
Engel, Archontológia II. 17.p.
DL 103162.
CD Zichy II. 416. sz.

Bricii mandantes praecipimus).lj3
1351-ben Brassó ispánjaként látjuk viszont, ekkor István herceg megparancsolja neki, hogy a Barcaság dézsmájának negyedét ne foglalja le a maga hasznára, se Törcsvár számára. 136 Családja Erdélyben volt birtokos, így ő is a hercegi aula tagjainak helyhez kötöttségét példázza.
8. Benedek, Domokos fia: 1354-ben mint marócsai ispán, nagykemléki és grebeni
várnagy tűnik fel az oklevelekben. A herceg halála után megmaradt Margit
hercegnő szolgálatában ugyanazokat a tisztségeket viselve, mint István herceg életében. 1355 folyamán találkozunk az utolsó olyan oklevéllel, amely
említi a nevét. l j 7
9. Bertalan, Mátyás fia: István herceg aulájának egy esetben előforduló tagja. Mivel neve egy hiteleshelynek címzett parancslevélben maradt fenn, amelyben
a herceg egy peres ügy kivizsgálását kéri, ezért Bertalan is a zágrábi udvar
hercegi ember kategóriájába sorolható tagja. Valószínűsíthetően Zágráb megyei családból származott. lj8
10. Brünni Péter: 1350-ben találkozunk először a nevével a herceg szolgálatában,
mint kápolnaispán és titkos kancellár (comitis capelle et secretarii cancellarii... Stephciniducis).139 1352. június 2-án I. Lajos számára, mint István herceg kancellárjának, győri olvasókanonoknak, esztergomi és zágrábi javadalmasnak erdélyi kanonokságot kér a pápától. 140 1 3 5 2. november 2-án a királyi
család az András vasvári prépost halálával megüresedett javadalomra ajánlja. 141 Ez a kinevezés azonban VI. Kelemen pápa halála miatt sokáig húzódott,
csak 1355. augusztus 21-én került rá sor.142 Ennek ellenére Pétert megtalálhatjuk a káptalanban a kinevezés megérkezése előtt is, így 1353 májusában a
vasvári káptalan oklevele Péter mestert mint prépostot, István herceg kápolnaispánját és titkos kancellárját említi. 14j Margit hercegnő szolgálatában
1355 folyamán többször is feltűnik kancellárként (prepositi ecclesie Castri
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1349. nov. 5. — Anjou V. 192. sz.
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S z c k e l y o k i t . I. 4 7 . sz.
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1354. márc. 13. — CD Croat. XII. 231. sz.; 1355. ápr. 28. — CD Croat. XII. 218. sz.
1353. szcpt. 16. — CD Croat. XII. 145. sz.
1350. szept. 1. — Anjou V. 243. sz.
Rcgcsta supplicationum I—II. Szcrk.: Bossányi Árpád. Bp., 1916-1918. (A továbbiakban: Reg.
suppl.) I. 513. sz.
Reg. suppl. I. 519. sz.
Reg. suppl. II. 62. sz.
DL 4359.
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Ferrei et cancellarii nostri),1357.
május 18-án pedig már a svájci Churi
város püspökeként találkozunk vele, mely utóbbi méltóságot valószínűleg a
Magyarországról távozó Margit hercegnő segítségével nyerte el; életét
olmützi püspökként fejezte be. 143
11. Doboveci János, János fia: birtoka valószínűleg Körös megyében feküdt.
Hercegi emberként vett részt egy határjáráson. 146
12. Doncsfi Miklós: Sárosi ispán volt István alatt két ízben is, 1349-ben és
1352-ben. Családja szintén erről a környékről származik. 1352. március 5-én
az oklevél Miklóst István herceg Sáros megyei bírájának írja. 147
13. Fricsi János fia, Jakab (Aba nembeli): 1352-ben szerepel, mint hercegi ember.148
14. Gorbonoki István, Beke fia: István herceg szolgálatában 1353-ban verőcei ispánként és hercegi kiküldöttként (homo ducis) találjuk. 149 1354-ben már Hahót Miklós bán embereként találkozhatunk vele,130 december 6-án pedig már
Margit hercegnő nyestbőradó-szedője (collectori marturinarum
domine
Margarete ducisse),]i{
majd 1358-ban már veszprémi alispán. 132 Apja
Babonics István familiárisaként körösi ispán volt 1316-ban. 133
15. Gönyüi Tamás, Péter fia: 1328-tól 1355-ig Csókakő várának várnagya volt,
méltóságát később fia viselte. 1338-39-ben Túróc és Zólyom megye ispáni
tisztét tölti be. Később Erzsébet királyné köréhez tartozott, 1343-ban elkísérte a királynét Nápolyba és ott Erzsébet „tanácsot tartván ünnepélyes követeket küldött az Apostoli Szentszékhez, Miklós nádort, Pál királyi országbírót,
Vörös Tamást, Vid testvér nyitrcú püspököt, Péter fia Tamást... hogy a pápa
András király urat királyi koronával ékesítse"^4
1351-ben szolnoki ispán
volt. Az udvarral szorosabb kapcsolatban lehetett, amit az is mutat, hogy esztergomi házába 1352-ben a király is ellátogatott. 155 1353 és 1358 között ki-
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CD Croat. XII. 201. sz.
Reg. suppl. II. 91. sz.
CD Croat. XII. 119. és 123. sz.
Anjou V. 341. sz.
1352. okt. 25. — CD Hung. IX/2. 72. és 84. sz.
1353. máj. 14. — CD Croat. XII. 119. sz.
1 3 54. márc. 20. — CD Croat. XII. 174. sz.
CD Croat. XII. 198. sz.
Engel, Archontológia I. 232. p.
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Küküllei János: Lajos király krónikája. In: Küküllei János: Lajos király krónikája. Névtelen
szerző: Gcszta Lajos királyról. Ford.: Kristó Gyula. Bp., 2000. 13. p.

rálynéi ajtónállómester, közben 1354-ben óbudai várnagy volt. Halálának
időpontját 1358-ra valószínűsítik. Gyönyű nevű erősségük Győr megyében
feküdt. Építését Tamásnak vagy fiának, Jánosnak tulajdonítják. I. Lajos király uralkodásának idején tették ide székhelyüket. István herceg szolgálatában 1353 előtt jelenik meg a királyi család bizalmát élvező Tamás. A herceg
első szlavón hercegsége idején (1350) a körösi ispáni méltóságot töltötte be
és körülbelül Ugali Pállal egyszerre távozott ebből a tisztségből; 1350 júliusa
után már nincs adatunk működésére. Ugyanebben az évben a rojcsai ispáni
tisztet viselte. A két szlavón megye mellett megtartotta 1338-tól viselt ispáni
címét Liptó megyében is; ott utoljára 1350 augusztusában találkozunk nevével. 1351-ben erdélyi vajda és Szolnok megye ispánja volt. Feleségének nevét nem ismerjük, a házasságból négy gyermek származott: János, Péter,
Mihály és Margit. A gyerekek közül János futotta be a legnagyobb karriert:
viselte a komáromi, győri, bakonyi és fejéri ispáni címeket, várnagya volt
Csókakőnek, Cseszneknek, Vitánynak, Gesztesnek és Cserinek. 1372-ben
Valkó várát kapj a 1. Lajostól, akinek ajtónállómestere is volt 1353-58 között.
István 1350. augusztus 30-án kelt oklevelének valószínűleg szintén ö volt a
relátora. 136
16. Györkönyi Dezső, Iván fia (Bikács nembeli): 1354. február 3-án a herceg udvarbírájaként és tárnokaként szerepel: Desew filio Iwan iudice curie et
thavamico ducalis maiestcitis, később tárnokmesterként említik. Fia is a herceg udvarában szolgált. 1 '' 7 1354. március 8-án Dezsőnek és fiának, Ivánnak
servienséről, Pálról olvashatunk. 138
17. Györkönyi Iván, Dezső Fia (Bikács nembeli): István herceg pohárnokmestere,
fia később tolnai alispán volt. 1 ' 9
18. István, Mihály fia: 1349-ben István herceg egyik oklevelében hercegi udvari
ifjúként bukkan fel és ugyanebben az oklevélben megbízatása szerint homo
ducis is.160 1350-ben István első szlavón hercegsége idején Ozul várának várnagya volt.161 135 l-ben hercegi relátorként tűnik fel a neve. 162 1353-54-ben
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pedig tudjuk, hogy a herceg udvarában élt, hiszen egy esetben István a jelenlétében állított ki oklevelet. I 6 j
19. István, Miklós fia: István herceg 1353. szeptember 16-án kelt oklevelében
szerepel lehetséges hercegi kiküldöttként. 164
20. István, Tamás fia: István herceg halála után Margit hercegnő 1356. január
10-én kiadott oklevelében találkozunk a nevével először. Ekkor a hercegnő, a
már István herceg életében is teljesített szolgálataiért, illetve azért, mert elkísérte urát a szerbek ellen vezetett királyi hadjáratra, az addig csak időlegesen
bírt földjét örökadományba adta neki és családjának. A hercegnő abbéli reményét is kifejezte, hogy István őt is és fiát is még hosszú ideig fogja szolgálni.165
21. János lapicida: 1352. január 16-án egy hercegi oklevél relátora, István udvarában csak ebben az egy esetben tűnik fel. 166 1358-ban a visegrádi városbírót is
így hívták, 16 ' 1365-ben pedig Lajos király adományozott neki érdemeiért egy
házhelyet Budán. 168
22. János, Fülöp fia: István herceg udvarában udvari ifjú volt. 169 A család történetét 1350 előtt is ismerjük. Paris ispán 1311-ben birtokadományként kapta
meg Jeseu és Tribuych nevű birtokokat. 1 ' 0 1313-ban és 1314-ben a zágrábi
káptalan előtt esküdt nemesként szerepelt, 171 1327-ben pedig Szomszédvár
varnagya lett.172 1350. január 15-én kelt a zágrábi káptalan azon oklevele,
melyben Paris fia Paris ispán végrendeletét olvashatjuk. A comes fia, Pasa
felkereste a káptalant és azt kérte, hogy mivel apja nem képes megjelenni az
egyházi testület előtt öregsége és gyengesége miatt (propter imbecilitatem et
debilitatem ac senectutem) a káptalan küldjön ki hozzá valakit, aki rögzíti
apja végakaratát (votum seu testimonium). A Lukács olvasókanonok által fel-
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1 3 5 4. jan. 7. — CD Croat. XII. 163. sz.
CD Croat. XII. 145. sz.
ipswn Stephanum filium Thome serenissimo principi, domino Iohanii duci Jilio nostro
karissimo et nobis in eadem Jidelitate persistere et servicia jidelia exhibere in futurum — CD
Croat. XII. 239. sz.
CD Hung. IX/2. 70. sz.
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DF 208573. Később (1374) budai házát eladta Kanizsai István zágrábi püspöknek. —
Kwnorovitz, Osztályok, címek, rangok 306. p.
Engel, Archontológia II. 480. p. Itt János tévesen Paris fiaként szerepel,
Anjou okit. III. 124. sz.
Anjou okit. III. 531. és 750. sz.
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A n j o u o k i t . X I . 141. sz.

vett végrendelet tanúsága szerint Paris ispán lelke üdvéért egy lovat a zágrábi
Szent Ferenc egyháznak hagyott, ahol teste is nyugodni fog. Az összes többi
állatát kisebbik fiára, Pasára hagyta. Ez alól egy hároméves csikó képez csak
kivételt, amelyet idösebbik fiának, Fülöpnek juttatta. Minden szolgáját is kisebbik fiának hagyta örökül, azzal a szolgálóval együtt, akit a korábban elhunyt felesége, Cecília asszony hagyományozott urára. Paris földjeinek nagy
részét szintén Pasára hagyta. Fülöp két birtokot kapott apjától: Gyanföldét
Körös megyében és Obrona-t Zágráb megyében. Ennek a két birtoknak az
oklevelei is idősebb fiánál voltak, de apja arra is felszólította őt, hogy ha atyai
áldást akar, a nála levő okleveleket ossza meg fivérével (si suam benediccionem paternalem vellet habere, tunc ipsas litteras... ad manus communes
traderet). A családon belül 1350 előtt ellenségeskedés támadt a két fivér között, ennek köszönhető valószínűleg Fülöp szinte teljes kisemmizése is. Az
apa meghagyta fiainak, hogy ha meg akarják valaha is egymással osztani birtokaikat, azt megtehetik, de ha nem, akkor mind a kettő bírja a végrendeletben számára juttatottat. 17 ' Fülöp és fia, János Obruanevű földjüket 1354-ben
a zágrábi Szent Ágoston remeterendnek adományozták, maguk, őseik és vérrokonaik lelki üdvéért (pro sue et parentum ac omnium progenitorum et
consanguineorum suorum ariimarum remedio etsalute). A herceg erről szóló
levele 1354. május 10-én kelt.174 1356-ban ismét találkozunk a családdal,
amikor Paris fiai, Fülöp és Pasa I. Lajos király május 2-án Zágrábban kelt oklevelében szerepelnek, mint királyi emberek. 173
23. János, Gergely fia: István herceg kiküldöttjeként szerepel egy káptalan által
lefolytatott vizsgálatban. 176
24. János, György fia: hercegi emberként szerepel egy határjárásnál, de a herceg
és Hahót Miklós bán közös kiküldöttjeként. 177
25. János, Pető(c) fia: 1353-ban már körösi ispánként szerepel, ugyanakkor más
vonatkozásban is találkozunk a nevével. 1353-ban az Atyinai család (Körös
megye) oklevelének relátora, 1354 elején pedig a herceg jelenlétében állított
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ki oklevelet. Körösi ispáni méltóságát valószínűleg István herceg életében
végig megtartotta. 178 Nem értünk egyet Engel Pál azon megállapításával,
hogy a Szinyei családba tartozott, ugyanis ennek a famíliának egyáltalán nincsen kötődése Szlavóniához, sem az ország egyéb déli területeihez. 179
26. Kaztanychi Iván: István herceg 1354. május 15-én kiadott oklevelének kiállítása a jelenlétében történt. IS0
27. Kaztanychi Pető: István herceg 1354. május 15-én a jelenlétében állított ki oklevelet.181
28. Köbli Miklós: István herceg udvarában 1350-ben tűnik fel, mikor a zágrábi
polgárok megerősíttették meglévő kiváltságaikat a herceggel, a pecsét alatti
relációs jegyzetben az ő neve található.182 Utána hosszú ideig nem hallunk
róla, majd 1352-ben tűnik fel ismét, mint a herceg udvarbírája, tárnokmestere, ajtónállómestere és Szepes várának várnagya. 18j (Feltételezésünk szerint
a szepesi ispáni tisztet is viselte, a korábbi párhuzamoknak megfelelően, de
adatunk erről nem maradt fenn.) Ebben az évben relátorként is találkozhatunk vele több esetben, például április 24-én.184 1352 után nem találjuk a hercegi szolgálatban, Zágrábba már nem követte urát. Mivel Köbli birtoka
Abaúj megyében található, ezért feltételezhetjük, hogy csak Budán szolgálta
a herceget. 1359-ben szatmári ispán lett.
29. László, Teudus fia: István herceg udvarában 1350-ben relátorként tűnt fel.1 8d
30. Leontius, Beke fia: István herceg udvarában udvari lovagként szolgált
1354-ben és ezért a hercegtől birtokadományt kapott. 186
31. Mátyás pap: István herceg aulájának olyan tagja, aki szintén csak egy esetben
fordult elő. 187
32. Megyericsei György, Mihály fia: István herceg udvarában találjuk már
1350-ben, ekkor István herceg protonotariusa volt 188 és ebben a rangban a
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Ispán: 1353. máj. 22. — Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye.
Sopron, 1928. 26. sz.; 1354. febr. 3. — CD Croat. XII. 167. sz. Rclátor: 1353. jún. 3. — CD
Croat. XII. 129. sz. Jelen van az oklevél kiállításánál: 1354. jan. 7. — CD Croat. XII. 163. sz.
Engel, Archontológia I. 253. p.
CD Croat. XII. 181. sz.
CD Croat. XII. 181. sz.
1350. jún. 9. — CD Croat. XI. 465. sz.
CD Hung. IX/2. 70. sz.
Anjou V. 358. sz.
CD Croat. XI. 449. sz.
1 3 5 4. ápr. 7. — DL 99423 és jún. 13. — DL 94424.
1353. dec. 8. — CD Croat. XII. 161. sz.

herceg zágrábi kancelláriáját vezette. 1353. január 14-én kiadott oklevelében
I. Lajos király kápolnaispánja és titkos kancellárja, László még csak nótáriusként említi, és elmarasztalja, mert nem jelent meg Budán a fogott bírák
e l ő t t . L e h e t s é g e s , hogy ebben az időpontban a herceg és kísérete már útban
volt Zágráb felé és így nem lehet csodálkozni, hogy György Budán nem jelent meg bírái előtt. A herceg szolgálatában állva elnyerte az orbászi ispáni 190
és az orbászi várnagyi címet is.191 De mivel az oklevelek dátum per manusában ezekben az időkben is folyamatosan szerepel a neve, ezért valószínű,
hogy ezeket a birtokokat honorként bírta és ura mellett tartózkodott Zágrábban. A herceg szolgálatában részt vett bírói feladatok ellátásában is.192 Az
1353. május 8-án, Zágrábban tartott generális congregation a herceg helyett
(vice nostre persone ad faciendam... congregation em) voltjelen. 19 "' István
herceg halála után valószínűleg elhagyta az udvart, megnősült és legközelebb 1358-ban feleségének, Katalin asszonynak az örökösödése esetében találkozunk a nevével. 194 Ebből a házasságból három lány született: Jacoba,
Klára és Anna.19:5
33. Miklós, István fia; István herceg lehetséges kiküldötteként szerepel a herceg
pozsegai káptalannak címzett parancslevelében. 196
34. Ostfi János, Domonkos bán fia (Osli nembeli): Vatkai Dezső fiainak és feleségének birtokát részesíti a herceg különleges hercegi védelemben, és ennek az
ügynek ő volt a relátora. 197
35. Péter: hercegi udvari ifjú és homo ducis. 1350. június 26-án kelt a bácsi káptalan Lajos királyhoz címzett oklevele, amelyből az István herceg nevében lefolytatott vizsgálatról kapunk képet. 198
36. Péter, Liger(i)us fia: a herceg kamaraispánja, ilyen minőségben 1353. szeptember 16-án, a zágrábi káptalannak Hahót Miklós bánhoz küldött levelében
találkozhatunk nevével. Ekkor a káptalan arról tudósítja a bánt, hogy Mike
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fia Mátyás tagadta az ellene felhozott vádat, miszerint Péter familiárisait
megtámadta és kirabolta volna.199 Polgári származású személyként vett részt
a hercegi aula életében és irányította a gazdasági ügyeket. Egy testvéréről tudunk, Márkról, aki 1352-ben Zágráb bírája (index civitatis Grecensis200) volt.
Péter 1355-ben tagja volt annak a követségnek, amely a Budán tartózkodó
Margit hercegnőhöz utazott és kérte őt, hogy a város meglévő kiváltságait
erősítse meg. A delegációban Ambrus bíró és Iván deák kapott helyet a volt
kamaraispán mellett. 201 Arról nem tudunk, hogy Péter Margit hercegnő idején is betöltötte-e az István herceg alatt viselt tisztséget. Zágráb város idézőkönyve 1355-től kezdve maradt ránk, amelyben Péter nevével igen gyakran
találkozhatunk. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy Péter pénzkölcsönzéssel foglalkozott; két esetben pedig zálogba is vett birtokot, amelyet a kölcsönzött összeg határnapig való megfizetése esetén adott vissza.20" A bejegyzés szerint Péter mester, egykori bíró és Pulani Péter fia András földjeiket zálogba adták az egykori kamaraispán számára 44 illetve 26 forintért, amelyeket 15 napon belül ki kellett váltaniuk, különben a tulajdonjog teljes egészében Ligerius fiáé lesz. A második esetben 89 forint a váltság összege. 2(b Más
esetekben egyszerű pénzkölcsönről van szó, változatos összegekkel. 204 Péter
földbirtokos is volt, több ízben történik említés jobbágyairól is.205 1355-ben
pedig elérte a város legmagasabb tisztségét, bíró lett. 206 Az 1350 -es évek közepén több esetben tett tanúvallomást, adott ki ügyvédvalló levelet,207 több
esetben szerepelt a káptalan előtt mint felperes vagy mint tanú. 208 Vagyonára
jellemző, hogy 1356-ban azt az épületet, ahol korábban lakott, palotának
(palacium) nevezik. A telekkel együtt eladta azt még Antal bíró idején, most
pedig az új tulajdonos, Éliás értékesítette 80 forintért. 209 Péternek Péter nevű
famulusával is találkozunk.* 10 Antal bíróval a kapcsolata jó lehetett, mellette

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

CD Croat. XII. 144. sz.
Mon. civ. Zagr. I. 226. sz.
1355. márc. 1. — CD Croat. XII. 144. cs 211. sz.
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a város gazdasági ügyeit is intézhette, hiszen 1357-ben együtt tanúskodtak
arról, hogy Antal bíróságának ideje alatt volt-e Zágrábnak tartozása vagy
sem.211 A volt bíró 1360-ban hunyt el, de még életében végrendeletének végrehajtójává Pétert tette meg. A város plébánosa, Balázs és Crasinus nevű polgára tettek vallomást a káptalan előtt arról, hogy mivel Antal életében máshogy rendelkezett, ezért ők lemondanak a végrendelet végrehajtásáról. A
bíró fia, Márton fogta perbe ezért őket és Pétert is, de a per kimenetelét nem
ismerjük. 212 1365 körül vele kapcsolatban a bejegyzések megszűnnek, ekkortájt hunyhatott el. Zágráb városának megbecsült polgára volt, a közösségnek tehetős és tekintélyes tagja. Valószínűleg családja is a város vezető
családjai közé tartozott, ugyanakkor családtagjairól, az egy testvérét kivéve,
nincs tudomásunk.
37. Pósafi Balázs (Bár-Kalán nembeli): Leghamarabb 1343-ban találkozunk vele
a királyi udvarban, ekkor udvari lovag. 1350-ben Sopron város lakói fordultak a herceghez azzal a panasszal, hogy őket az ispán akadályozza szabadságaikban. Ennek az ügynek Balázs volt a relátora. 213 1351-ben mint aradi
ispán, majd 1352-ben mint hercegi relátor működött. 214 1353-ban udvari lovagként látjuk viszont.213
38. Szentjakabi Simonfi Tamás, László fia: István herceg szolgálatában állt már
ura gyermekkorában is, de először 1350-ben szerepel a neve a ránk maradt
oklevelekben, amikor addigi szolgálataiért birtokadományt kapott a hercegtől.216 Tamás ekkor az okicsi vár várnagya volt. Később, 1353-ban azért fordult Istvánhoz, hogy az 1350-ben kapott birtokát cseréljék el, mert az in
confinio dicti regni... Sclavonie adeo existerent, hogy lehetetlen békében birtokolni. A herceg teljesítette ezt a kérést és a Körös megyei Szentpéter birtokát adta helyette cserébe. 217 Tamás ekkor Medvevár várnagyaként szerepel,
ezt a tisztséget oklevelekkel igazolhatóan 1353. május 28-án is viselte.218
1353. májusában más tisztségeket is betöltött — a herceg udvari ifjúja és
gerzencei ispán — s ezt a két tisztséget viselte utoljára május 28-án. 219
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13 54-ben Szentjakabi Tamás (kő)kaproncai várnagyként tűnik fel az oklevelekben, ezek után semmi nyomát nem találjuk sem a herceg, sem pedig Margit hercegnő udvarában. 220
39. Tamás, János fia: István herceg embereként szerepel 1353. szeptember 16-án,
a pozsegai káptalannak címzett parancslevélben. 221
40. Tót (Touth dictus) Pál: István 1350. április 19-én kiadott oklevelének ő a
relátora. 222
41. Wilyelmowi László: István herceg nevelője (instructor Stephani ducis,
informátor ducis Stephani, magister in scienciisprimitivis). A királyi család
több ízben folyamodott a pápához László számára egyházi javadalmakért,
így 1343. május 7-én I. Lajos kérte arra VI. Kelement, hogy a herceg nevelője
számára, aki ekkor Prága egyházmegyei pap, esztergomi és győri kanonok, a
váradi egyházban is fenntartson egy kanonoki javadalmat. 22j Két évvel később, 1345-ben Erzsébet királynő írt Avignonba, hogy erdélyi kanonokságot
kérjen László részére, 224 majd 1347. január 25-én szintén az anyakirálynő folyamodott VI. Kelemenhez, hogy mindazokat a javakat, amiket Jakab bácsi
prépost bírt a pálos szerzetbe való belépése előtt, legkisebb fia nevelője számára elnyerje (Jakab zágrábi olvasókanonok, pécsi és titeli kanonok is
volt).
1352 nyarán lemondott esztergomi és győri kanonoki javadalmáról,226 majd 1353 júniusában azért folyamodott a Szentszékhez, hogy a prágai
egyházba nevezzék ki. Az eddigi javadalmaiban azonban a herceg nerói üldözése miatt (propter Neronicam persecutionem [Stephani] ducis) nem képes megmaradni. 227 Mivel más forrásunk nem támasztja alá, hogy a herceg
üldözött volna valakit környezetéből, ezért ezt a kitételt a volt nevelő sértettségének tulajdoníthatjuk. 228 Tény az, hogy a hercegre vonatkozó okleveles
anyagban nem találjuk meg máshol a nevelő nevét. László további sorsáról
nincsen információnk.
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Reg. suppl. II. 15. sz.

42. Zemlini Ferenc: István herceg káplánja volt. 1352. november 2-án fordult VI.
Kelemen pápához a magyar herceg, hogy István számára a győri olvasókanonokságot kérje. 229
43. Znaimi János, Henrik fia: István herceg káplánja volt. Ura VI. Ince pápához
intézett kérvényében pozsonyi kanonoki javadalmat kért számára. 2j0 Később
hantai prépost, 1356-ban erről lemondva bosnyák olvasókanonok lett. 2jl

2.) István herceg alsóbb fokú méltóságviselőinek

archontológiája

a.) Hercegi udvari lovag:
•
•
•
•

András, György fia 1349. október 17. (CD Hung. IX/1. 367. sz.)
Ardói Zoárdfi György 1351. január 5. (DL 38157)
Atyinai János, Jakab fia 1353. június 3. (CD Croat. XII. 145. sz.)
Leontius, Beke fia 1354. április 7. (DL 99423) és június 13. (DL 94424)

b.) Hercegi udvari ifjú
• István, Mihály fia 1349. október 17. (CD Hung. IX/1. 367. sz.)
• Péter 1350. június 26. (CD Croat. XI. 462. sz.)
• Szentjakabi Tamás 1353. április 11. (CD Croat. XII. 113. sz.) - 1353. május
28. (CD Croat. XII. 128. sz.)
• János, Fülöp fia 1354. május 10. (CD Croat. XII. 260. sz.)

c.) Ispánok
Arad:
• Pósafi Balázs 1351. január 26. (DL 91422)
Brassó:
• Bátori Miklós, Bereck fia 1351. október 18. (Székely okit. I. 47. sz.)

229
230
231

Reg. suppl. I. 518. sz.
Reg. suppl. I. 41. sz.
Monumenta Romana cpiscopatus Vcsprimicnsis.
1896-1907. II. 164., 190., 165., 191. p.

Ed.:

Joscphus

Lukcsics.

I-IV.

Bp.,

Gerzence:
• Szentjakabi Tamás 1353. április 11. (CD Croat. XII. 113. sz.) - 1353. május
28. (CD Croat. XII. 128. sz.)
Körös:
• Gönyüi Tamás 1349. szeptember 8. (DL 103275) - 1350. július 15. (DL
102952)
• János, Pető(c) fia: 1353. május 22. (Sümeghy, Sopron vármegye 26. sz.) 1354. augusztus 23. (DF 282335)
Liptó:
• Gönyüi Tamás 1349. szeptember 8. (DL 103275) - 1350. július 15. (DL
102952)
Marócsa:
• Benedek, Domonkos fia 1354. március 13. (CD Croat. XII. 231. s z . ) - 1355.
április 18. (CD Croat. XII. 218. sz.)
Orbász:
• Megyericsei György 1353. március 10. (CD Croat. XII. 107. sz.) - 1354. május l o . (CD Croat. XII. 179. sz.)
Rojcsa:
• Gönyüi Tamás 1350. július 4. (CD Croat. XVIII. 28. sz.)
Sáros:
• Doncsfi Miklós 1349. július 20. (DL 41112)- 1349. november 12. (Anjou V.
338. sz.)
• Doncsfi Miklós (másodszor) 1352. február 6. (DL 4 1 1 7 8 ) - 1353. január 7.
(DL 4326)
Szepes:
• Bálint 1349. augusztus 31. (DF 274644)
Szolnok:
• Gönyüi Tamás 1351. június 3. (Anjou V. 466. sz.)
Verőce:
• Gorbonoki István, Beke fia 1353. május 14. (CD Croat. XII. 119. sz.)

d.) Várnagyok
Csókakő:
• Gönyüi Tamás 1328. szeptember 21. (DF 257972) - 1355. március 18. (DL
64675)

Greben:
• Benedek, Domonkos fia 1354. március 13. (CD Croat. XII. 173. s z . ) - 1355.
június 2. (CD Croat. XIV. 444. sz.)
Hátszeg:
• Pósafi Balázs 1351. január 26. (DL 91422)
(Kő)kapronca:
• Szentjakabi Tamás 1354. január 7. (CD Croat. XII. 163. sz.)
Medvevár:
• Szentjakabi Tamás 1353. április 11. (CD Croat. XII. 113. sz.) - 1353. május
14. (CD Croat. XII. 119. sz.)
Nagykemlék:
• Benedek, Domonkos fia 1354. március 13. (CD Croat. XII. 173. sz.) - 1355.
június 2. (CD Croat. XIV. 444. sz.)
Okics:
• Szentjakabi Tamás 1350. október 10. (CD Croat. XI. 487. sz.)
Orbász:
• Megyericsei György 1353. június 3. (CD Croat. XII. 129. sz.) - 1354. május
10. (CD Croat. XII. 179. sz.)
Ozul:
• István, Mihály fia 1350. április 7. (CD Croat. XI. 449. sz.)
Szepesvár:
• Bálint 1349. augusztus 31. (DF 274644)
• Köbly Miklós 1352. január 16. (CD Hung. IX/2. 70. sz.)

e.) Homo ducis
• András, György fia 1349. október 17. (CD Hung. IX/2. 367. sz.)
• Bajori Sinka, Beke fia 1352. október 25. - november 4. (CD Hung. IX/2. 72.
és 84. sz.)
• Bertalan, Mátyás fia 1353. szeptember 16. (CD Croat. XII. 145. sz.)
• Gorbonoki István, Beke fia 1353. május 14. (CD Croat. XII. 119. sz.)
• István, Mihály fia 1349. október 10. (CD Hung. IX/2. 367. sz.)
• István, Miklós fia 1353. szeptember 16. (CD Croat. XII. 145. sz.)
• Jakab, János fia de Frichke 1352. október 25. (CD Hung. IX/2. 72. sz.)
• János lapicida 1352. január 16. (CD Hung. IX/2. 70. sz.)
• János, Gergely fia 1353. szeptember 16. (CD Croat. XII. 145. s z . ) - 1353. május 25. (CD Croat. XII. 125. sz.)

• János, György fia 1353. május 19. (CDCroat. XII. 122. s z . ) - 1353. május 25.
(CD Croat. XII. 125. sz.)
• János, János fia de Dobovec 1353. május 14. és 21. (CD Croat. XII. 119. sz.)
• János, Pető(c) fia 1353. június 3. (CD Croat. XII. 129. sz.)
• Miklós, István fia 1353. szeptember 16. (CD Croat. XII. 145. sz.)
• Péter 1350. június 26. (CD Croat. XI. 462. sz.)
• Tamás, János fia 1353. szeptember 16. - október 2. (CD Croat. XII. 145. és
154. sz.)

f.) Relátorok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bátori Miklós, Bereck fia 1349. november 5. (Anjou V. 192. sz.)
Gönyüi Tamás 1350. augusztus 30. (DL 4165)
István, Mihály fia 1351. január 26. (DL 91422)
János, Pető(c) fia 1353. június 3. (CD Croat. XII. 129. sz.)
Köbly Miklós 1350. június 9. (CD Croat. XI. 465. sz.)
László, Teudus fia 1350. április 7. (CD Croat. XI. 449. sz.)
Mátyás pap 1353. december 8. (CD Croat. XII. 161. sz.)
Ostfi János 1350. augusztus 27. (CD Croat. XI. 471. sz.)
Pósafi Balázs 1350. augusztus 12. (Házi, Sopron 1/1, 156. sz.) - 1352. augusztus 31. (DL 83266)
• Touth (dictus) Pál 1350. április 19. (Anjou V. 218. sz.)

g.) Káplán
Znaimi János, Henrik fia: 1354. (Reg. suppl. I. 91. sz.)
Zemlini Ferenc. 1352. november 2. (Reg. suppl. I. 518. sz.)

FALVAY DÁVID
A SZENT ERZSÉBETNEK TULAJDONÍTOTT MÁRIA-REVELÁCIÓK
KÉZIRATAINAK KATALÓGUSA 1

A Szent Erzsébetnek, Magyarország királylányának tulajdonított Mária-revelációkat tartalmazó rövid misztikus írásmű a késő-középkori vallásos irodalom egyik
remeke. A reveláció, tehát a rejtett isteni igazságok feltárása, kinyilatkoztatása
igen elterjedt műfaj volt a középkorban.
Noha már a XVII. századtól (sőt a késő középkortól szinte folyamatosan) ismerték e művet, a modern kutatást mégis Livarius Oliger 1926-os munkája alapozta
meg. Az utóbbi évtizedekben Sarah McNamer, Alexandra Barrat és Klaniczay Gábor foglalkoztak e kérdéssel. Az olasz nyelvű variánsokat Domenico Maria Manni
és Florio Banfi szövegközlései alapján ismerhetjük. Mindazonáltal elmondhatjuk,
hogy a Mária-revelációk kérdése meglehetősen ismeretlen maradt: sem az Árpád-házi Szent Erzsébettel foglalkozó szakirodalom, sem a késő-középkori vallásossággal, női misztikával foglalkozó összefoglaló müvek nem említik.
A mű párbeszédes formában íródott és 13, nagyobb részben Szűz Máriához, kisebb részben Szent János evangélistához és Krisztushoz kapcsolódó jelenést és revelációt foglal magába. E revelációk során a traktátus főszereplője, „Szent Erzsébet, Magyarország királyának leánya," különféle vallási igazságok birtokába jut,
jelentős részben Szűz Mária életével kapcsolatban. A Mária-revelációk főszereplőjét a kéziratok tanúsága szerint Árpád-házi Szent Erzsébettel (1207-1231) azonosíthatnánk, mégis a kutatók egyetértenek abban, hogy semmiképpen nem tekinthető Árpád-házi Szent Erzsébet életéhez kapcsolódó forrásnak. Éppen emiatt a
művel foglalkozó modern kutatók nagy része arra próbált választ keresni, ki lehetett a mű valódi szerzője, illetve főszereplője, s ilyen módon próbáltak olyan, a korban élt más Erzsébetet keresni, akinek személyéhez, vallásosságához jobban
illenek e revelációk. így merült fel Livarius Oliger részéről Schönaui Erzsébet
(1129-1164), német misztikus neve, akinek revelációit már a középkorban széles
körben ismerték, valamint Barrat és McNamer részéről Tössi Boldog Erzsébet

1

A tanulmány alapját kcpcző kutatást egy részét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Klcbclsbcrg Kuno ösztöndija segítségével végeztem 2002-ben Olaszországban. Köszönöttel
tartozom Klaniczay Gábornak segítségéért és tanácsaiért.

FONS XII. (2005) 1. sz. 71-87. p.
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(c. 1292/95—c. 1336/38), kevésbé ismert magyar királylány és domonkos apáca
alakja. 2 Jómagam, Banfi Florio és Klaniczay Gábor érvelésével egyetértve, nem
fogadtam el ezeket az azonosításokat, mivel — noha a valódi szerző kilétét megállapítani nem tudjuk — a ránk maradt kéziratok elemzése és a vallástörténeti háttér
vizsgálata alapján néhány dolog megállapítható.
1) Mind Schönaui Erzsébet, mind Tössi Erzsébet személyét kizárhatjuk: egyrészt nyelvi és kronológiai érvek alapján, hiszen nincs tudomásunk arról, hogy e
mű német nyelvterületen is ismert lett volna, valamint — miután a legkorábbi kéziratok a XIV. század első felére datálhatóak — Schönaui Erzsébet személye „túl
korainak"(másfél évszázadnyi űr, kéziratos hagyomány nélkül), míg Tössi Erzsébeté „túl későinek" (a Mária-revelációk valószínűleg már Tössi Erzsébet életében
megjelennek Itáliában) tűnik. Másrészt azon érvek, amelyek alapján az azonosításra kísérletet tettek (a revelációk Erzsébete azon túl, hogy magyar királylány, egyben — ellentétben Árpád-házi Szent Erzsébettel — szűz és apáca, valamint
kifejezetten Mária-tisztelő és misztikus), nem tűnnek meggyőzőnek. Az, hogy a
főszereplő szűz és magyar királylány, hagiográfiai toposznak tekinthető, míg a
Mária-devóció és a misztika a késő-középkori Itália női vallásosságának általános
jellegzetességei. Mindezek után leginkább csupán Erzsébet neve marad, mint az
azonosítás alapja, ám hasonló hagiográfiai hagyományok arra figyelmeztetnek,
hogy ugyanaz a történet gyakran több névhez kapcsolva is előfordul.
2) Főleg az olasz nyelvű változatok alapján állíthatjuk, hogy e revelációk szerves részét alkotják Árpád-házi Szent Erzsébet itáliai kultuszának.
3) Egyáltalán nem szükségszerű, hogy másik Erzsébetet keressünk, hiszen a
szövegváltozatokban szereplő egyetlen személyes információ, az „Elisabeth filia
regis Hungáriáé" formula egyértelműen refrénszerűen visszatérő hagiográfiai toposz, amelyet más nevekkel összekapcsolva is megtalálunk, főképpen itáliai kultuszokban.''

2

Schönaui Erzsébetről e legújabb monográfia és szövegfordítás Clark, Anne L.: Elisabeth of
Schönau: a Twclfth-Ccntury Visionary. Philadelphia, 1992. és Elisabeth of Schönau: The
Complete Works. Szerk. és ford.: A n n e L. Clark. New York, 2000. Tössi Erzsébet életrajzához
ld. Puskely Mária: Árpád-házi Szent Margit és Ifjabb Szent Erzsébet tössi legendája. Bp.,
1992.

3

Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Bp., 2000. 290-292. p. Angol
ford.: Holy Rulcrs and Blessed Princesscs: Dynastic Cults in Mcdieval Central Europe. Past
and Prcsent Publications. Cambridge, 2002. 372-375. p.; uő: A női szentség mintái Közép Európában és Itáliában. In: Klaniczay Tibor-Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és stigmái.
Bp., 1994. 9 3 - 2 4 4 . p.; Vauchez, André: Santi, profeti e visionari: II soprannaturalc nel
Mcdiocvo. Bologna, 2000. 70. p.; Falvay Dávid: A Lady Wandcring in a Faraway Land: The

4) A mű feltehetően Itáliában íródott a XIV. század elején és ferences, valamint
női közösségekben terjedt el leginkább. Ezen kívül kijelenthetjük azt is, hogy Itáliában igen hamar, már a XIV. században Árpád-házi Szent Erzsébet kultuszának részeként terjedt. 4

A kéziratok, datálás, a mű elterjedése

A Szent Erzsébetnek tulajdonított Mária-revelációk szövege, jelen ismereteink
szerint, 28 középkori példányban maradt fenn, a latin mellett olasz, angol, spanyol,
francia és katalán nyelven." E 28 példányból 25 késő-középkori (XIV-XVI. századi) kézirat, 3 pedig ősnyomtatvány (amelyek több példányban is előkerültek). Ezen
kívül ránk maradt egy XVII. századi másolat is. E magas kéziratszám és az a tény,
hogy három különböző (közép-angol, olasz és spanyol) nyelven is inkunábulum
készült a műből, azt jelzi, hogy meglehetősen elterjedt volt a középkori Nyugaton.
Összehasonlításképpen két korabeli, hasonló jellegű művet idézve, a Szent
Bonaventurának tulajdonított Meditationes Vitae Christi (XIV. század első fele)
több száz variánsban maradt fenn, míg Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája (XIII. század utolsó harmada) mindösszesen egy, XV. századi másolatban. 6

4

Central Europcan Quccn/princcss motif in Italian Hcrctical Cults. In: Annual of Mcdicval
Studics at CEU. 8. (2002) 157-179. p.
A szerzőség kérdéséről, valamint a mű vallástörténeti hátteréről részletesen írtam megjelenésre váró cikkemben: Le rivclazioni di Santa Elisabctta d'Unghcria. In: Annuario
dcü'Accadcmia d'Unghcria in Roma. Róma, 2005. Vö. Klaniczay, Az uralkodók szentsége,
290-292. p. és Banjl, Florio: Santa Elisabctta di Unghcria, Langravia di Turingia. Assisi,
1932. I-VII. p.

5

Mivel a katalógusban tételesen közlöm minden kézirat jelzetét, pontos címet, tartalmát, nyelvét és datálását, valamint, hogy ki készített szövegkiadást vagy leírást az adott kéziratról, ezért
ezen információkat tételesen a szövegben nem adom meg. Az olasz kéziratok és egy, a korábbi
szakirodalom által nem ismert latin kódex esetében saját kutatásaimra támaszkodom, míg a
többi latin és egyéb nyelvű kézirat esetében a korábbi kutatók leírásait hasznosítom, főképpen
Oligei; Livcirius: Rcvclationcs B. Elisabcth. Disquisitio critica una cum textibus latino et
catalannensi. In: Antonianum 1. (1926) 14-83. p. és McNamer, Sarak. The Two middlc English translations of the Rcvelations of St. Elisabcth of Hungary. Ed. from Cambridge
Univcrsity Library MS Hh. i. 11 and Wynkyn dc Wordc's printed text of 71493. Hcidclberg,
1996. Middlc English Tcxts/28. Az ősnyomtatványok több példányban is fennmaradtak, azonban ezeket csupán egy változatként kezelem.

6

A Meditationes Vitae Christi kiadása: Bonaventura, S.\ Opera omnia. Ed.: A.-C. Pclticr. XII.
Paris, 1868. A kéziratok katalógusa: Fischer, Columban: Dic Meditationes vitae Christi. Ihre

A Mária-revelációk kutatói általában megegyeznek abban, hogy a mű eredetileg latinul íródott,7 noha több olasz kézirat legalábbis egykorúnak látszik a fennmaradt legkorábbi latin verziókkal. Ezért mi is a latin változatok bemutatásával
kezdjük a kéziratok vizsgálatát. A latin variánsokat két csoportra oszthatjuk: az
első, összesen 11 példányban fennmaradt változatot Livarius Oliger kutatásai nyomán ismerjük — a katalógusban 'A' variánsként jelölve —, míg a másik, csupán
két kéziratban megőrződött csoportot ('B' variáns) Alexandra Barrat és Sarah
McNamer ismertette és adta közre.
Oliger 1926-os tanulmányában kritikai kiadást készített a Mária-revelációk latin kézirataiból, valamint leírta a ma ismert latin kéziratok nagy részét. A kritikai
kiadás alapszövegének az assisi Biblioteca del Sacro Convento Cod. 442. jelzetű,
XIV. századi kéziratát választotta, s azt vetette össze négy további latin kézirattal. 8
Oliger feltételezése szerint e kézirat a legkorábbi mind közül, ő maga a XIV. század
első felére datálja. A konkrét terminus ante quem e kézirat esetében 1381, hiszen
ekkor készült az assisi konvent könyvtárának leltára, ahol említik e kódexet. 9 A
többi latin kézirat között is találunk XIV. századit, így a kritikai kiadás kontrollszövegei közül a másik assisi kódex és a római S. Isidoro 1/141. jelzetű kódexe, valamint a többi latin verzió közül az oxfordi Bodleian Library Cod. Canonic. 525.
jelzetű kézirata is erre az időszakra datálható. Az oxfordi kódex esetében is tudomásunk van terminus ante quemröl, amely egyben a kézirat provenienciáját is jelzi:
e kódex olasz nyelvterületről, Ragusából került Angliába 1384-85-ben. 10 Azt,
hogy a Mária-revelációk szövege már a XIII. század végén létezett volna, Oliger
leginkább arra a tényre alapozza, hogy az általában a XIII-XIV. század fordulójára

7
8

9
10

Handschriftlichc Überlicfcrung und dic Vcrfasscrfragc. In: Archívum Franciscanum
Historicum 25. (1932) 3-35., 175-209., 305-348., 449-483. p. Vö. McNamer, Sarah: Furthcr
Evidcncc for thc Datc of thc Pseudo-Bonaventuran Meditationes Vitae Christi. In: Franciscan
Studics 50. (1990) 235-261. p. A feltehetően Marcellus által írt, úgynevezett Legenda Vetus
kiadása: Bőle Kornél: Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye és a legősibb latin Margit-legenda. Bp., 1937. A dokumentum törtenetéhez és magyar nyelvű fordításához ld,: Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere. Bp., 1999.
Barrat elméletére, amelyben egy hipotetikus közép-felnémet eredetire vezeti vissza a két latin
verzió meglétét, alább visszatérünk.
Assisi, Bibi. dcl Sacro Convento: Cod. 656.; Róma, Collegio di S. Isidoro: Cod. T/66, és Cod.
1/141.; Róma, Bibi. Apóst. Vat.: Cod. Cappon. 116. A kéziratok leírásához lásd Oliger,
Rcvelationcs B. Elisabcth 30-36. p.
Codex iste summarie recensetur in vetere Sacri Conventus Bibliothecae Inventario a. 1381
exarato... — uo. 31. p.
Codex... in Angliám trcinslatus (sicut alii omnes Codices Canoniciani) seriptus a. 1384-1385
Ragusae per fratrem dominum Petrum de Tragurio... — uo. 37. p.

datált, Szent Bonaventurának tulajdonított Meditationes Vitae Christiben hosszú
idézet olvasható a műből. Azonban a Meditationes Vitae Christi datálásának és
szerkesztésének problematikája ma olyan kevéssé tűnik tisztázottnak, hogy például maga McNamer megfordítja a kérdést, és a Mária-revelációk általa feltételezett
szerzőjének életrajzi adatai alapján próbálja meg a pszeudo-bonaventurai írásmüvet a XIV. század második felére datálni.11 Emiatt a latin változatok esetében —
Oligernél némileg óvatosabban fogalmazva — annyit szögezhetünk le biztonsággal, hogy a Mária-revelációk latin változata minden valószínűség szerint létezett
már a XIV. század közepén. Az Oliger által kiadott első latin csoport szövegét a
négy XIV. századi kéziraton túl, még egy XIV-XV. századra datált, három XV.
századi, valamint egy, a XVI. századból származó kézirat őrzi.
Livarius Oliger a latin változatokat egységesen kezelte, Alexandra Barrat és
Sarah McNamer azonban tanulmányaikban két, egymástól független latin csoportot különböztetnek meg. Érvelésük szerint az általuk felfedezett cambridge-i kézirat, valamint az Oliger kritikai kiadásában egyik kontrollszövegként helyet kapó
vatikáni kézirat külön csoportot képeznek ('B' variáns), s e második csoport alapján készültek — a szintén általuk vizsgált és kiadott — közép-angol fordítások. 12
Annak, hogy a vatikáni kézirat jelentősen eltér a többi kézirattól, természetesen
Oliger is tudatában volt, l j azonban Barrat és McNamer a másik kézirat és a közép-angol variánsok ismeretében arra a következtetésre jutottak, hogy a két latin
szövegcsoport közti különbségek olyan jelentősek, hogy egyik sem származhat a
másikból, inkább tűnnek két független redakciónak, amelyek a Mária-revelációk
egy korábbi változatán alapulnak. Ezen elmélet alátámasztására McNamer közli
az első reveláció szövegét az assisi és a cambridge-i kódex alapján, s ez alapján jogosan állapítja meg, hogy a két változat tartalmilag, szintaktikailag és szóhasználatában is jelentősen különbözik egymástól. 14
Erre a tényre alapozva Alexandra Barrat egy további hipotézist is megfogalmaz,
miszerint a két latin szöveg közti különbségek oka az, hogy valószínűleg egy eredetileg teljesen más (nem latin nyelvcsoportba tartozó) nyelven íródott szöveg két,
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Uo. 43. p. Vö. McNamer, Further Evidcncc 237-241. p.
Cambridge, Magdalcne College: M S F, 4. 14. ós Róma, Bibi. Apóst. Vat.: Cod. Cappon. 116.
Lásd Barrat, Alexandra: The Revclations of St. Elizabeth of Hungary: Problems of
Attribution. In: The Library. Sixth series. 14. (1992) és McNamer, The Two middlc English
translation 17-20. p. (Textual History).
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egy-mástól független latin fordításai.13 E hipotézis azonban — véleményem szerint
— több szempontból is gyenge lábakon áll. Egyrészt sem Barrat, sem az őt idéző
McNamer nem hoz fel semmi további konkrét érvet az elmélet alátámasztására,
másrészt pedig ezt a megállapítást mindkét kutató annak alátámasztására használja, hogy a Mária-revelációk szerzője, illetve főszereplője valójában Tössi Erzsébet
lenne, s ebbe a hipotézisbe remekül beleillik a nem latin, méghozzá közép-felnémet nyelvű eredeti verzió feltételezése, hiszen a Tössi Erzsébetről fennmaradt
egyetlen írásmű ezen a nyelven született. Mivel a Tössi Erzsébettel kapcsolatos elgondolást más szempontokból már határozottan elvetettem, itt most csupán azt
kockáztatnám meg, hogy úgy tűnik, Barrat inkább nagyszabású, Tössi Erzsébet
szerzőségét bizonygató elméletéhez keresett újabb, ezúttal nyelvészeti érvet.
Egy másik aspektus, amely tovább gyengíti e fenti elgondolást, akként foglalható össze, hogy Barrat és McNamer nem veszik figyelembe a két latin variáns közötti időbeli eltérést: míg az — Oliger által kiadott — latin 'A' variáns és az azzal
szoros rokonságot mutató olasz nyelvű változatok ('C' variáns) a XIV. század közepére datálhatok, addig a második latin csoport és az abból származó közép-angol
fordítások ('B' variáns) legalább egy évszázaddal későbbiek: a cambridge-i
Magdalene College kézirata XV. századi, a vatikáni a XV-XVI. század fordulójáról származik, míg a két közép-angol verzió egyaránt a XV. század végére datálható. Ebből, véleményem szerint, az következik, hogy a két latin csoport közötti
valóban jelentős eltéréseknek nem csupán az lehet a magyarázata, hogy egy közös,
nem-latin eredetiből származó független fordítások lennének, hanem két további
lehetőséget is megfogalmazhatunk. Egyrészt lehetséges, hogy a latin 'B' variáns
egyszerűen komoly szövegromláson ment át az idők folyamán, másrészt viszont az
is elképzelhető, hogy a latin 'B' variáns valóban fordítás, ám nem egy hipotetikus
eredetiből, hanem egy, időközben az első latin 'A' variáns szövegéből készült, népnyelvi változatból.
A Mária-revelációk népnyelvi! változatairól szólva azt állapíthatjuk meg, hogy
a neolatin (spanyol, katalán, francia és olasz) változatok az első latin csoporttal ('A'
variáns) állnak kapcsolatban. Oliger, és az ő nyomán Sarah McNamer is, ezt még
egyértelműen úgy fogalmazta meg, hogy a neolatin változatok az Oliger által kiadott, első latin verzió fordításai. Ha csupán azokat a kéziratokat tekintjük, amelyekről Oligernek (s következésképpen az első latin verzióra nem sok figyelmet
fordító Barratnak és McNamernek) tudomása volt, minden további nélkül elfogad-
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hatjuk ezt az állítást,16 hiszen a katalán, spanyol és francia nyelveken fennmaradt
egy-egy szövegváltozat, valamint az Oliger által ismert és leírt két olasz kézirat valóban könnyen származtatható a latin 'A' variáns szövegéből: mindegyikük későbbi, mint a legkorábbi latin kódexek, és nem tartalmaznak semmi olyan tartalmi
vagy szóhasználatbeli eltérést, amely ezt kizárná. 17
Az olasz nyelvű változatok esetében azonban, a fenti kutatók előtt ismeretlen
többi kézirat új megvilágításba helyezi a kérdést. Az olasz nyelvű változatokat
mindeddig igen kevéssé vették figyelembe a mű kutatói — Oliger és az ő nyomán
McNamer és Barrat is csupán két olasz nyelvű kéziratot ismer, míg ma 10 kéziratról és egy ősnyomtatványról tudunk —, annak ellenére, hogy két, modemnek tekinthető kiadás is készült belőlük. Domenico Maria Manni már a XVIII. században
publikált egy változatot két firenzei XIV. századi kézirat alapján. E kiadást a modern közönség számára is — elvileg — hozzáférhetővé tette Don Giuseppe De
Luca, aki újra kiadta azt nagyszabású, több kiadást megélt művében. A magyar
származású Florio Banfi (Holik Flóris) is kiadott 1932-ben egy szintén XIV. századi Erzsébet-legenda redakciót (szintén két firenzei, XV. századi kézirat alapján),
amely tartalmazza a revelációk szövegét is. Sajnos mindkét kiadás és velük együtt
Florio Banfi és De Luca bevezetői is szinte teljesen ismeretlenek maradtak a kutatás számára. 18
Eddigi kutatásaim alapján két olasz nyelvű szerkesztési változatot különítettem
el. Az első — amely talán kronológiailag is korábbi, hiszen a XIV. század első felére tehetőek a legkorábbi kéziratok — nem önmagában tartalmazza a revelációk
szövegét, hanem valamiféle Erzsébet-legenda részeként. Mind a Manni-, mind a
Banfi-féle szöveg, valamint a vatikáni Barb. Lat. 4032. is ebbe csoportba tartozik.19 Ezt jelölöm a katalógusban 'C' variánsként. A másik csoport, hasonlóan az
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Oliger, Revclationes B. Elisabcth 38-42. p. (III. Dc vcrsionibus Rcvelationum B. Elisabcth).
Vö. McNamer, The Two middlc English Translations 17-20. p. (Textual History).
Egyedül a francia szöveg — Soisson, Bibi. Municipalc: Cod. 222. (208.), amelyről sem
Oliger, sem McNamer nem rendelkezett részletes információkkal — lehet egykorú a latin változatokkal, azonban az Oliger által idézett cím- és incipit-formulák arra utalnak, hogy ugyanarról a verzióról van szó. A spanyol ősnyomtatvány és az Oliger által a latinnal párhuzamosan
publikált katalán változat esetében egyértelműnek tűnik, hogy az első latin csoporthoz tartozó
szöveg fordításának tekinthetjük, ugyanígy a két olasz változatot, amelyeket Oliger ismertetett: Firenze, Bibi. Nazionale: Cod. II. II. 390. (Magi. XXXV. 175.) és Voltcrra, Bibi.
Guamacciana: Cod. 316. (5966.) (LIV. 4. I.).
A két legenda ismertetését és összehasonlítását ld. Falvay Dávid: Duc versioni italianc
treccntcschc dclla vita di Santa Elisabctta d'Unghcria. In: Annuario: Studi c documcnti
italo-unghercsi. Roma-Szeged, 2005. 13-23. p.

összes többi nyelven fennmaradt kézirathoz, „csupán" a revelációk szövegét tartalmazza önmagában ('A' variáns).
Az olasz nyelvű kéziratok közül legalább három ugyanúgy a XIV. század közepére datálható (sőt esetleg a XIV. század első felére), mint a legrégibb latin változatok;
továbbá pontosan ugyanezen korai olasz szövegek mind a 'C' variánsba tartoznak.
A latin 'B' variánsból csak a két közép-angol változat származik. A fennmaradt
két latin és két közép-angol változat egymáshoz való viszonyát Sarah McNamer kísérelte meg tisztázni. Vizsgálódásai során arra jutott, hogy a két latin szöveg
(Cambridge, Magdalene College: Ms. F. 4. 14. és Vatikán, Bibi. Apóst. Vat.: Cod.
Cappon. 116.) közül egyik sem lehet a másik közvetlen forrása, hiszen a cambridge-i latin szöveg kihagy számos olyan szövegrészletet, amelyek
megtalálhatók
mindkét közép-angol fordításban, valamint a másik latin kéziratban is20
A vatikáni latin szöveg viszont hiába tartalmazza ezeket a részeket, szintén nem
tekinthető a másik szöveg közvetlen forrásának, hiszen egy teljes reveláció hiányzik belőle: mint azt már Oliger is kimutatta, a vatikáni kódex másolója kihagyta a
Mária hét kéréséről szóló epizódot, mivel az a kódexben szintén megtalálható
Meditationes Vitae Christiben is olvasható.^1 Ugyanezen érvek miatt egyik latin
szöveget sem tekinthetjük egyik közép-angol fordítás közvetlen eredetijének sem.
Konklúzióként McNamer azt feltételezi, hogy a két fennmaradt latin szöveg egy elveszett latin változatból származik (McNamer stemmáján 'Latin 2'). E hipotetikus
'Latin 2'-ből származik egy újabb feltételezett 'X (Latin)' változat, amelyből
mindkét közép-angol fordítás készült.22 A második latin verzió két kézirata, valamint a közép-angol fordítások tekintetében nincs okunk, hogy kételkedjünk
McNamer elméletének helyességében — más kérdés a két latin szövegcsoport
egymáshoz való viszonya, amelyről fentebb szóltunk.
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A kódex leírását ld. Falvay Dávid: Elisabctta d'Ungheria: il culto di una santa curopea in
Italia ncgli ultimi secoli dcl Mcdiocvo. In: Nuova Corvina: Rivista di Italianistica. 14. (2003)
116-118. p.
McNamer, The Two middlc English translations 20. p.
Oliger, Rcvclationes B. Elisabeth 34. p.
A kéziratok egymáshoz való viszonyát bemutató stemmát lásd McNamer, The Two middlc
cnglish translations 20. p.

A kéziratok kontextusa

Ahhoz, hogy a Mária-revelációk vallástörténeti kontextusáról képet alkothassunk,
elsőként meg kell vizsgálnunk a mű variánsait tartalmazó kéziratok és ősnyomtatványok tartalmát, többi részét. Oliger, aki a kéziratok nagyobb részét leírta, sommásan úgy fogalmaz, hogy mind a létező, mind az elveszett kódexek közös jellegzetessége, hogy Erzsébet revelációit mindig másferences szövegek közé keverve találjuk, s ezért a ferencesek tűnnek a traktátus legfőbb terjesztőinek. S ehhez még azt
is hozzáteszi, hogy a kéziratokat őrző könyvtárak jó része is a ferences rendhez kötődik, hiszen a római Sant'Isidoro, az assisi Biblioteca del Sacro Convento összesen 5 kéziratot őriz mind a mai napig, a volterrai kódex pedig klarissza kolostorból
származik. 2j
E kétségbevonhatatlan ferences kontextus mellett — a többi kézirat ismeretében — még egy környezetet feltételezhetünk, amelyben a Mária-revelációk kéziratai terjedtek, ez pedig a női vallásos közösségek kontextusa. Természetesen a ferences és a női kontextus nem zárják ki egymást (elég, ha a klarisszákra gondolunk)
és több kódex esetében egyszerre beszélhetünk női és ferences szerkesztésről,
mégis hasznosnak tartom e két csoportot elméleti szinten elkülöníteni egymástól.
Teszem ezt annak okán is, mivel véleményem szerint így pontosabb képet alkothatunk a Mária-revelációk elterjedéséről.
A női közösségek számára szerkesztett kódexcsoportnak azt nevezem, amely
kéziratokban a Mária-revelációk szövege mellett nagyobb részt női szentek életírásait, legendáit tartalmazza, vagy olyan szövegeket, amelyekről feltételezhetjük,
hogy női olvasók számára készültek. Hogy megvilágítsuk az általunk javasolt elemzési szempontokat, idézzünk fel egy példát, ahol a női kontextus egyértelműen a ferences kontextus ellenében mutatható ki: a közép-angol nyelvű ősnyomtatvány a
Mária-revelációkon kívül mindössze egy írásművet tartalmaz, mégpedig Cápuai
Rajmond Sienai Szent Katalin életrajzát. 24 Sienai Szent Katalin (1347-1380) a XIV.
század egyik legnagyobb hatású női misztikusa, azonban — mint tudjuk — domonkos harmadrendi (mantellata) volt, s a domonkos rend a ferences rend legfőbb konkurensének számított. Söt, mi több, pontosan a XV. század második felében, amikor
az angol nyelvű ősnyomtatvány született, éppen Sienai Szent Katalin kanonizációja
(1461) és stigmái jelentenek feszültséget a két rend között. 23
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Oliger, Revelationcs B. Elisabcth 30. p.
A több angol könyvtárban is fennmaradt Wynkyn de Worde-fclc ősnyomtatvány 1492-93-ból.

A Mária-revelációk kéziratainak ilyen jellegű vizsgálata során külön figyelmet
kell fordítanunk a legkorábbra datált, tehát XIV. századi kéziratokra, hiszen ezek a
mű eredetéről is információval szolgálhatnak.
Statisztikailag vizsgálva a kérdést, megállapíthatjuk, hogy a 29 kéziratból 11 -et
tisztán ferences szerkesztésűnek tarthatunk. E kódexek és ősnyomtatványok a Mária-revelációk szövegén túl Szent Ferenchez vagy rendjéhez kapcsolódó írásokat
tartalmaznak — ide sorolható például a Szent Bonaventurának tulajdonított
Meditationes Vitae Christi, de megtaláljuk Szent Ferenc Fiorettiét, vagy Szent
Bonaventura Ferenc-legendáját is —, s nem mutatható ki bennük semmiféle speciálisan női közönségre utaló elem. E 11 példány között találunk 6 latin kódexet, 3
olasz nyelvű kéziratot, valamint az olasz és a spanyol nyelvű ősnyomtatványokat. 26
Érdekes megfigyelni, hogy a 'B' variáns két latin kézirata közül az egyik ide tartozik és a latin 'A' variáns szövegeinek túlnyomó részét is ebben a csoportban találjuk. Talán még fontosabb azonban megjegyezni, hogy az 'A' variáns négy legkorábbi (XIV. századi) latin szövege közül három is idetartozik, sőt részben a negyediket is ide lehet sorolni, hiszen Folignói Angéla (1248-1309) revelációit foglalja még magába a kódex, aki a ferences harmadrend tagja volt.27
Ez a kódex azonban már átvezet a második kategóriába, amelybe a vegyes, tehát
ferences és női szerkesztés jeleit egyaránt magukon viselő kéziratokat sorolhatjuk.
Három ilyen jellegű kéziratot találtunk, mindegyik latinul íródott.28 Ezekben a Mária-revelációk szövege mellett olyan női misztikusokhoz kapcsolható szövegeket
olvashatunk, akik a ferences harmadrend tagjai voltak, mint a fentebb említett
Folignói Angéla vagy Cortonai Margit (1247-1297). A már említett XIV. századi
kézirat mellett az ide tartozó kettő a XV., illetve a XVI. századra datálható.
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A szcnttc avatást követően, 1472-ben a fcrenccsek elérik Szent Katalin stigmatizált ábrázolásának tilalmát: Klaniczay Tibor. A Margit-legendák történetének revíziója. In: Klaniczay Tibor-Klaniczay
Gábor: Szent Margit legendái és stigmái. Bp., 1994. 79-80., 28-29. p.;
Klaniczay, Az uralkodók szentsége 294-295. p.
A latin kéziratok: Assisi, Bibi. del Sacro Convcnto: Cod. 442.; uo.: Cod. 656.; Róma, Bibi.
Apóst. Vat.: Cod. Cappon. 116.; Róma, Collegio di S. Isidoro: Cod. 1/154.; Ravenna, Bibi.
Comunale Classense: Cod 25.; Oxford, Bodleian Library: Cod. Canonic. 525. A három olasz
kézirat: Firenze, Bibi. Nazionale: Cod. Palat. 118.; uo.: Cod. II. VIII. 25. (Magi. XXXV.
305.);Voltcrra, Bibi. Guamacciana: Cod. 316. (5966.) (LIV. 4. I.). A két ősnyomtatvány:
Antonio da Padova, Vita e miracoli, con le rivclazioni mostrate a Santa Elisabeth, figliuola del
re D'Ungheria. Firenze, Bibi. Nazionale: E. 6. 2. 65. és Floreto de Sant Francisco. Madrid,
Bibi. Nációnál.
Róma, Collegio di S. Isidoro: Cod. 1/141.
A három másik kódex: Róma, Collegio di S. Isidoro: Cod. 1/66.; uo.: Cod. 1/141.

A harmadik kategória a „tisztán női szerkesztésű" kéziratoké, amelyek esetében
semmiféle ferences kötődés nem mutatható ki. Ezek főként női szentek legendáit
vagy más, főképpen női közösségek számára készült szövegeket tartalmaznak.
Összesen hét ilyen jellegű kézirat mutatható ki, amelyek között egy latin nyelvű
szövegen túl hat népnyelvi variáns található. 29 Érdekes megfigyelni, hogy ezen
csoportba tartozik a 'B' variáns két latin kéziratának egyike, valamint az azon alapuló mindkét közép-angol változat is.
Témánk szempontjából még fontosabb azt leszögezni, hogy négy olasz nyelvű
kódex is női szerkesztésűnek mondható, különösebb ferences vonatkozás nélkül. E
négybe tartozik ráadásul mind a három XIV. századi olasz nyelvű kézirat (mindhárom a 'C' variáns tagja), valamint egy XV. századi kódex/ 0
Az utolsó csoportba a „semleges szerkesztésű kéziratok" sorolhatók. Egy
XIV-XV. századi latin szöveg, négy XV. századi olasz, valamint az egyetlen (XIV.
századi) katalán kódex nem sorolható egyik fenti csoportba sem, mivel nem tekinthető sem ferences, sem női közösségek számára készült szerkesztésnek. Az egyik
olasz kódex például legendárium ugyan, de Erzsébettől eltekintve csak férfi szentek életét tartalmazza, közöttük Szent Domonkosét is. jl Ezen kívül két kódex tartalmáról nem rendelkezünk részletes információval/ 2
E rövid áttekintésből a következő konklúziót vonhatjuk le: a latin változatok
esetében ('A' és 'B' variáns) a legkorábbi, XIV. századi kódexek kivétel nélkül ferences szerkesztésűeknek bizonyultak, noha egy kéziratot ferences és egyben női
szerkesztésűként (vegyes) jelöltünk meg. A XV-XVI. századi latin szövegek, valamint a latinon alapuló népnyelvi változatoknál e ferences jelleg már elhalványulni látszik, hiszen ezek között a ferences aspektus mellett már nagyobb számban
találunk vegyes vagy kizárólag női közösségek számára készült, illetve semleges
szerkesztésű kéziratokat is. Mindezek alapján kissé árnyalnunk kell Oliger kijelen-
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A latin kódex: Cambridge, Magdalene College: MS F. 4. 14. A két közép-angol verzió:
Wynkyn de Wordé (inkunábulum) és Cambridge, University Library: MS Hh. 1. 11.
A három XIV. századi kódex: Firenze, Bibi. Nazionalc: Panciatich. 38. és uo.: Ms. II. IV. 147.,
valamint Róma, Bibi. Apóst. Vat.: Cod. Barb. Lat. 4032. A negyedik XV. századi kézirat: Firenze, Bibi. Nazionale: Cod. II. IV. 105. (Magi. XXXVIII. 4.).
A latin kézirat a Róma, Bibi. Apóst. Vat.: Cod. Ottob. Lat. 13. jelzetű szövege, a négy olasz kézirat pedig: Firenze, Bibi. Nazionalc: Cod. II. II. 71. (Magi. VII. 22.); uo.: Cod. II. VIII. 25.
(Magi. XXXV. 305.); uo.: Cod. II. II. 390. (Magi. XXXV. 175.), valamint Firenze, Bibi. Riccardiana 1441. (Q. I. 19.). A katalán kézirat a Róma, Bibi. Apóst. Vat.: Cod. Vatic. Rossian. 3.
Az uppsalai kéziratról (Univcrsitcts Bibliotec: MS C631) McNamer mindössze annyit közöl,
hogy XV. századi, a francia kézirat tartalmát Oliger így határozza meg: vegyes francia aszketikus értekezések. — Oliger, Rcvclationcs B. Elisabcth 41. p.

tését, aki azt állította, hogy a Mária-revelációk fő terjesztői a ferencesek voltak, s
úgy fogalmazhatunk, hogy míg a XIV. században egyértelműen a ferences rendhez
kötődik a mű terjedése, a XV-XVI. századra azonban már egyéb, részben női vallásos közösségek körében is népszerűvé válnak a Mária-revelációk.
Az olasz nyelvű kéziratok közül azonban az a csoport, amelyben a revelációk
szövegét Erzsébet-legendába szerkesztve találjuk ('C' variáns) e tekintetben is komoly eltérést mutat, hiszen mindhárom XIV. századi kézirat női szerkesztésű és
egyikük sem mutat különösebb ferences aspektust. Miután e kéziratcsoportról azt
állapítottuk meg, hogy a legkorábbi latin változatokkal egykorú, mindenképpen tovább kell gondolnunk annak kérdését, mi is lehet a latin ('A' variáns) és ezen olasz
nyelvű változatok ('C' variáns) egymáshoz való viszonya. Itt csupán annyit szögezünk le zárszóként, hogy ezen olasz változat szemlátomást nem ferences eredetű,
hanem valamely XIV. századi női vallásos közösséghez látszik kötődni.

Függelék
A Szent Erzsébetnek tulajdonított
Mária-revelációk kéziratainak katalógusa
Szövegkiadások:
Banji, 1932 = Banfi, Florio: Santa Elisabetta di Ungheria, Langravia di Turingia.
Assisi, 1932. ('C' variáns)
McNamer, 1996 = McNamer, Sarah: The Two middle English translations of the
Revelati ons of St. Elisabeth of Hungary. Ed. from Cambridge University Library
MS Hh. i. 11 and Wynkyn de Worde's printed text of 71493. Heidelberg, 1996.
Middle English Texts/28. ('B' variáns)
Oliger, 1926 = Oliger, Livarius: Revelationes B. Elisabeth. Disquisitio critica una
cumtextibus latino et catalannensi. In: Antonianum 1. (1926) 14-83. p. ('A' variáns)
Manni-De Luca - Vita di Santa Elisabetta. In: Vite di alcuni Santi. Szerk.: Domenico
Maria Manni. Firenze, 1735. Újraközölve: Rivelazioni sulla vita della Madonna
e Leggenda di Santa Elisabetta. In: Serittori di religione del Trecento:
Volgarizzamenti. Szerk.: Don Giuseppe De Luca. Milano-Napoli, 1954.; 2. kiadás: Torino, 1977. 4. vol., 705-726. ( ' C ' variáns)
Egyéb

irodalom:

Tímár, 1909 = Tímár Kálmán: Árpád-házi Szent Erzsébet látomásai. In: Religio
(1909), 580., 594., 611. p.
Falvay, 2003 = Falvay Dávid: Elisabetta d'Ungheria: il culto di una santa europea
in Italia negli ultimi secoli del Medioevo. In: Nuova Corvina: Rivista di
Italianistica. 14. (2003) 116-123. p.

CÍM (vagy incipit)

KONTEXTUS

- Revelationes B. Angelae de
Fuligno.

- Henricus Herp (Harphius).
Speculum perfectionis.
- Vita et Revelationes beate
Margarite de Cortona.

Függelékként
Folignói Angéla
egyik revelációja.
Oliger, 1926.
XVI.
Latin
'A' variáns. Wadding
sz.
könyvtárából. Ebből
készült a bollandisták
másolata, lásd alább
n. 11.
Oliger, 1926.
XIV.
Latin
'A'variáns. Wadding
sz.
könytárából.

Latin
'A'variáns. A
sz. margón bejegyzés:
Forse questa
Eliscibettci é la B.
Elisabetta Bona.

'A'variáns.

XIV.

sz.

NYELV MEGJEGYZÉS

Latin

KOR

XIV.

SZÖVEGKIADÁS

- Imitatio Christi 1-2. könyv.
Oliger, 1926.
XVLatin
'B'variáns, a végén
- Latin és olasz laudák és imák.
XVI.
hiányos.
- Chronologia fransciscana.
sz.
- Jacopone da Todi, Fugo la
croce.
- Meditationes Vitae Christi.
cap. 3. De vita beate Maria
virginis.
6.) Cambridge, Hic incipiunt visiones - Vita S. Dorothae, S. Barbarae.
McNamer,
XV.
Latin
'B'variáns.
Magdalene College: beate virginis
- St. Anthelm of Belley élete.
1996.
sz.
MS F. 4. 14. ff. 94r- ElizabethfilieRegis
- St. Brendan élete.
lOOv. Ungarie.

Revelationes S.
Elizabeth Hungáriáé.

4.) Róma, Collegio
di S. Isidoro: Cod.
1/141. ff. 98r-107r.
5.) Róma, Bibi.
Apóst. Vat.: Cod.
Cappon. 116. 94v109r.

Visiones Beate
Helisabet filye regis
Ungarie.

Revelationes Beate
Marié facte beate
Elisabet filie regis
Ungarie.

3.) Róma, Collegio
di S. Isidoro: Cod.
1/66. ff. 190r-196r.

1.) Assis, Bibi. del
Revelationes quas fecit - Vegyes ferences. Oliger, 1926.
Sacro Convento:
beata virgo Maria
Cod. 442. ff. 190rsancte Helysabeth filie
193r.
regis Ungarie de tertio
ordine beati Francisci.
2.) Assisi, Bibi. del
Legenda sancte
- Vegyes ferences. Oliger, 1926.
Sacro Convento:
Hely(sa)beth virginis - Lectiones pro festő S. Ursulae
Cod. 656. 120r- cui facte sunt
et sociarum.
125v.
revelationes infra
scripte.

HELY + JELZET

~

Revelationes beate
- Hugó de Digna: Dialógus
XVLatin
'A' variáns. Töredék
Marié virginis facte
Zelatoris sanctissime paupertatis
XVI.
a végéről. Leírva:
beate Helysabetfilieeiusque domestici inimici
sz. Oliger, 1926.
regis Ungarie.
disputationum super ipsa
paupertate.
8.) Subiaco, Bibi.
Revelationes domine - Revelationes b. Angelae de
XV.
Latin
'A'variáns. Leírva:
deli' Abbazia: Cod.
nostre facte beate
Fulgineo.
sz. Oliger, 1926.
112. ff. 188v-190v.
Elizabeth.
- Vita s. Francisci auctore S.
Bonaventura.
9.) Ravenna, Bibi.
Revelationes beate
- Vegyes ferences.
XV.
Latin
'A'variáns. Leírva:
Comunale Marié facte cuidam sue
sz. Oliger, 1926.
Classense: Cod 25.
devote s. beate
ff. 88v-96v.
Helisabeth filie regis
Ungarie.
10.) Oxford, Liber revelationum b. - Vegyes ferences.
XIV.
Latin
'A'variáns. Itáliai
Bodleian Library:
Elizabeth ordinis
sz. eredetű kódex
Cod. Canonic. 525.
Poenitentium sancti
Ragusából.
ff. 218v-224v.
Francisci.
Függelékként
Folignói Angéla
egyik revelációja.
Leírva: Oliger, 1926.
11.) Brüsszel, Bibi.
Revelationes Beatae
XVII.
Latin
'A' variáns. A Sant'
Royale: Cod. 8949.
Mariae factae Beatae
sz.
Isidoro MS1/66.
ff. 145r-151r.
Elisabetfiliaeregis
(lásd fenn, n. 3.)
Hungáriáé.
másolata, készült a
bollandisták számára.
Leírva: Oliger, 1926.
12.) Róma, Bibi.
Revelationes ad
- Orationes ad Christum Iesum
XIV- Latin
'A'variáns. Említi
Apóst. Vat.: Cod.
Sanctam Elisabetham et ad Virginem.
XV. Tímár, 1909. és
Ottob. Lat. 13. ff.filiamregis Hungáriáé
sz.
Banfi, 1932.
37r-49r. factae.
13.) Uppsala,
?
?
XV.
Latin
? variáns. Említi
Universitets
sz.
McNamer, 1996.
Bibliotec: MS C631.

7.) Róma, Collegio
di S. Isidoro: Cod.
1/154. ff. 95r-v.

Elisabetta regina
- Leggendario delle sante
Banfi, 1932.
d'Ungheria:
vergini e martiri. (38 női+3 férfi
Rivelazioni: 69b-74a.
szent)

147374.

Olasz

'C' variáns.

La leggenda di sancta - Vita e ressurazione di Gesü.
Banfi, 1932.
XV.
Olasz
'C'variáns.
Elisabettafigliuolade - Leggende di tre sante,
sz.
Re d'Ungheria.
- Boezio: II libro de vici e delle
loro battaglie e ammonimenti.
(részlet)
- Visione di Tugdalo
16.) Firenze, Bibi.
Vita di S. Elisabetta
- Dottrina della beata Angéla da Manni-De Luca XIV.
Olasz
'C' variáns.
Nazionale:
d'Ungheria.
Foligno.
sz.
Panciatich. 38. cc.
- Leggenda di Santa Caterina
120b-132b.
d'Alessandria.
- Leggenda di S. Giovanni
Elemosinario.
- Leggende, miracoli e detti.
- Esempi di due giovani.
- Leggenda di S. Niccolö di
Bari.
17.) Firenze, Bibi.
Leggenda i Santa
- Leggende di sante: Caterina,
Valószínűleg a
XIV.
Olasz
'C'variáns.
Nazionale: Cod. II.
Elisabetta.
Ufragia, Orsola e delle undici
Manni-De Luca sz.
Közvetlenül utána
IV. 147. (Magi.
mila vergini, Margherita,
kiadás
ugyanazzal a
XXXVIII. 149.) ff.
Domitilla, Taise, Beatrice,
kontrollszövege kézírással Árpád-házi
61-67b.
Alessandria, Zosima, Anastasia,
Szent Erzsébet
Giuliana, Tarsilla, Filusina.
____
gyógyító-csodái.
18.) Firenze,
Antonio da Padova,
- Vita e miracoli di
1493- Olasz
'A'variáns.
Biblioteca
Vita e miracoli, con le
Sant'Antonio.
94.
Illusztrációkkal, de
Nazionale: E. 6. 2.rivelazionimostrate a - Missa in honore archangeli
nem Erzsébetet
65. pp. 56-69.
Santa Elisabeth,
Raphaelis.
ábrázolják,
(incunabulum)
figliuola del re
- Orazione di Sancto Augustino.
D'Ungheria.
19.) Firenze, Bibi.
Visioni di Santa
- Regola del terzo ordine di S.
XV.
Olasz
'A'variáns. Az első
Nazionale: Cod.
Elisabetta di Ungheria
Francesco.
sz.
számozatlan lap

14.) Firenze, Bibi.
Nazionale: Cod. II.
IV. 105. (Magi.
XXXVIII. 4.) ff.
59-78.
15.) Firenze, Bibi.
Nazionale: Cod. II.
II. 71. (Magi. VII.
22.) ff. 79-99.

- La settimana del noviziato di
S. Francesco.
- Ammonizioni a' religiosi.
- Jacopone da Todi: Lauda.
- Orazione dopo la comunione.
- Benedizione della mensa.
(latin-olasz versek és imák)
- Breve leggenda di una
fanciulla devota della Madonna.
Frammento della vita - La meditatione di Cristo.
di S. Elisabetta.
- Uno ammaestramento d'una
buona vita santa e unesta.
- Vangelo di s. Giovanni.
(részlet)
- Due laude sacre.

21.) Firenze, Bibi.
Di S. Elisabetta.
- Leggendario vario di santi.
Riccardiana: Ms.
1441. (Q. I. 19.) ff.
153a-164b.
22.) Firenze, Bibi.
La leggenda di Santa - II libro della patientia contro
Nazionale: Cod. II.
Elvsabertfigliuoladel
l'ira.
II. 390. (Magi.
re d'Inghiltarra (!).
- Serventese contra l'ira.
XXXV. 175.) ff.
- Della patientia.
59v-63r.
- Ammaestramento da S.
Agostino a una vedova.
23.) Volterra, Bibi.
Revelationes sancte
- Vita di S. Francesco
Guarnacciana: Cod.
Helisabet ancille Xpi. - Orazioni a S. Francesco.
316. (5966.) (LIV.
- Regole di non cadere in
4. I.) ff. 262r-267r.
peccato.
24.) Róma, Bibi.
Alcuna particella tratta - Vita e miracoli della Vergine
Apóst. Vat.: Cod.
della Istoria di Santa
Maria.
Barb. Lat. 4032. cc.
Elisabettafigliuoladel - Leggendario di Sante.
123-128v.
Re d'Ungheria
(többségében női szentek élete)
25.) Madrid, Bibi.
Las revelaciones de la - Szent Ferenc Fioretti-je.
Nációnál: Floreto de bienaueturada Virgen

20.) Firenze, Bibi.
Nazionale: Cod. II.
VIII. 25. (Magi.
XXXV. 305.) ff.
152r-153v.

Palat. 118. cc. la15b.

1492.

Olasz

'A'variáns. Részlet,
az első 3 reveláció.

Olasz 'C' variáns. Ua.,
mint a Manni-által
kiadott. Leírva:
Falvay, 2003.
Spanyol 'A' variáns. Leírva:
Oliger, 1926.

Olasz
'A'variáns. Leírva:
Oliger, 1926.

sz.

sz.

XIV.

XVI.

sz.

Olasz

rózsákkal,

Erzsébet
apácaruhában,

'A' variáns.
Erzsébetet kivéve
csak férfi szentek,
köztük Domonkos is.
XV.
Olasz
'A'variáns. Leírva:
sz. Oliger, 1926.

XV.

XV.
sz.

glóriával, ölében

verzóján korabeli
tollrajz, Szent

Maria fechas a una su
deuota, conuiene a
saber sancta Isabel.
The Reuelations of
- Capuai Rajmund: Sienai
Saynt Elysabeth the
Katalin élete.
1996.
Kynges Doughter of
Hungary.

26.) Cambridge,
McNamer,
1492- Angol
'B'variáns.
Unversity Library:
93,
Wynkyn de Wordé.
1500.
(incunabulum) ff.
122r-127v.
27.) Cambridge, On a day as seynt
- Vegyes angol-latin devóciós
McNamer,
XV.
Angol
'B'variáns.
University Library:
Elizabeth beyng in
szövegek és szövegrészletek,
1996.
sz.
MS Hh. 1. 11. ff.
devowt preyovvr...
feltehetően apácák számára
122r-127v.
készült, erősen Mária-devóciós.
28.) Róma, Bibi.
Les revelacions de
- Vegyes latin misztikus
Oliger, 1926.
XV.
Katalán
'A'variáns.
Apóst. Vat.: Cod.
senta Elisabet filla del
szövegek.
sz.
Vatic. Rossian. 3. ff. Rey d'Ongria e muller
122r-136a.
del Duch de Turingia.
_____
29.) Soisson, Bibi.
Revelations saincte
- Vegyes francia aszketikus
XIV.
Francia 'A'variáns. Leírva:
Municipale: Cod.
Helizabeth.
szövegek.
sz. Oliger, 1926.
222. (208.) ff. 187v194r.
_|

Sant Francisco.
(incunabulum)

KISS ANITA
A MONOSZLÓI CSUPOR CSALÁD OSZTÁLYLEVELE 1422-BŐL

Az alábbiakban közölt oklevél az Erdődy család Bécsben, a Haus- Hof- und
Staatsarchiv-ban letétként őrzött levéltárának egyik darabja. Bár tartalmi kivonata
megtalálható a Zsigmondkori oklevéltár vonatkozó kötetében, 1 teljes szövegű jelenlegi közlése mégsem indokolatlan. Egyrészt őrzési helye miatt az irat a hazai
kutatás számára nehezebben hozzáférhető, másrészt önmagában is ritkaságnak
számít egy délvidéki osztály- és egyben ítéletlevél, amelynek különlegességét még
az is fokozza, hogy a per a királyi személyes jelenlét előtt folyt. így tehát nem lehet
eléggé teljes egyregeszta, különösen a benne szereplő birtokosztály részletes leírását tekintve. Végül mindezeken túl az sem mellékes, hogy az ítéletlevél egy tucat
olyan oklevelet ír át, amelyeknek eddig nem ismertük egyetlen példányát sem, ezáltal az oklevéltár vonatkozó köteteiben sem találhatók meg.
Az oklevél a hűtlenné vált néhai Monoszlói Csupor János birtokainak felosztása
ügyében hozott ítéletet és annak végrehajtását tartalmazza. A döntés értelmében
János minden birtoka — az azokra szerzett királyi adomány szerint —unokaöccseinek," Monoszlói Csupor Istvánnak és a néhai Pál fiainak: Ákosnak, Györgynek és
Demeternek/ tehát Zsigmond király udvara tagjainak jutott azok unokatestvéreivel, Zsigmonddal és Farkassal szemben, bár az előbbiek a szó szoros értelmében
vett adománylevelet nem mutattak be, csak az adomány tényére utaló és azt megerősítő okieveket. Ennek fényében érdekes kérdés, hogy vajon létezett-e az a János
részére még 1403-ban kiállított kegyelemlevél, amelyre hivatkozva Zsigmond és
Farkas a néhai János birtokait is osztály alá akarta vetetni, s ha igen, valóban csak
hanyagságból adták-e azt ki, amint az ítéletlevél állítja.
Az osztály lényege tehát a néhai János birtokainak elkülönítése Istvánnak valamint Pál fiainak, illetőleg a maradék birtokok három egyenlő részre osztása, amelyek közül az egyik az előbb említetteket, a másik két rész pedig Zsigmondot és
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Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) Szerk.: Borsa Iván-C. Tóth Norbert. Bp., 2004. 1223. sz.
A Monoszlói Csupor család leszármazását lásd Engel Pál: Genealógia. In: Középkori magyar
adattár. CD-ROM. Bp., 2001.
A családtagok által viselt országos méltóságok felsorolását lásd Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. I—II. Bp., 1996. II. 54. p.
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Farkast illette. A birtokfelosztást fükötéllel és a meth-nek nevezett speciálisan délvidéki mértékegységgel hajtották végre. Az oklevélben pontosan megadják fíikötélben az eddig homályos nagyságú meth-et (2 dimensio "mérték" = 1 meth = 30
fükötél) is. Felosztásra kerültek az oklevél szövege szerint a telkekhez tartozó
szántók, kaszálók, malmok, malomhelyek valamint az egyéb haszonvételek is. Bár
az osztálylevél csak a néhai János része nélküli maradékot adja meg pontosan, de
ott is 680 telket számoltak össze, tehát — ha csak azt feltételezzük, hogy János birtokainak nagysága arányos volt a többiekével — összességében több, mint 900 telekről lehetett szó, illetve — ugyanígy számolva — csak szántóföldből több, mint
3000 holdról.
A könnyebb tájékozódás végett az oklevél teljes szövegű közlése előtt a transumptumok regesztái szerepelnek, időrendben, majd a sort az ítéletlevél tartalmi
kivonata zárja. Ahol szükséges, ott sorszámuk alapján hivatkozok az egyes darabokra. A regeszták elkészítésénél a Zsigmondkori oklevéltár újabb köteteinek gyakorlatát vettem alapul, az in extenso közlés miatt azonban ezek a kivonatok az ott
megszokottnál kevésbé részletesek.
Az oklevél átírásában néhány helyen eltértem az eredeti szövegtől: visszaállítottam a magánhangzó előtti -ti alakot a -ci helyett; javítottam a betűelhagyásokat
és kettőzéseket, a nyelvtanilag hibás vagy szokatlan használatú alakokat — az eredetit viszont minden esetben jelöltem a jegyzetekben, csakúgy, mint a szövegben
tett egykorú javításokat is. Az oklevélben szereplő dátumokat viszont a szövegben
oldottam fel.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Borsa Ivánnak és C. Tóth Norbertnek
az oklevél kiadásának lehetőségéért, valamint a sok segítségért és tanácsért.
*

Az oklevelek regesztái

1. 1403. október 10. (BudeJ. IV. a. Galli)
Zsigmond király Monoszlói Csupor István fiát: Jánost hűtlenség bűntette alól felmenti és őt kegyelemben részesíti.
Átírta uő. 1420. március 12-én (8).— Az átíró oklevél tartalmilag átírva az országbíró 1420. március 22-i oklevelében (9), amely szerint a király kisebb pecsétjével volt megerősítve.

2. 1408. február 22. (Crisii, in kathedre Petri)

Zsigmond király jelenléte előtt Monoszlói Csupor János és fia: Miklós bevallást
tesz, miszerint minden birtokukat és birtokrészüket, amelyeket a király Monoszlói
Csupor György fiainak: Pálnak és Istvánnak adományozott, nekik átengedik és lemondanak róluk, cserébe pedig azok bizonyos birtokokat és birtokrészeket átengednek, amelyek János és Miklós halálával rájuk visszaszállnak.
Átírta uő. 1418. július 9-én (5), amely szerint a király nagypccsétjével volt megerősítve.

3. 1418. május 18. előtt
A csázmai káptalan előtt megjelent Monoszlói Csupor György fia: István a maga és
a néhai Monoszlói Csupor Pál bán fiai: Ákos, Demeter és György nevében is egyfelől, másfelől Monoszlói Csupor Miklós fia: Zsigmond meg Tamás fia: Farkas és a
következő bevallást tették: ők birtokügyeikben a döntést nyolc fogott bíró ítéletére
bízzák, az ügy tárgyalására május 18-át (/.' VI. p. Penthecoste) kijelölve, úgy, hogy
ha a bírák az ügyben nem tudnának döntést hozni, küldjék át azt a kúriába, az országbíró jelenléte elé.
Tartalmilag átírva az országbíró 1420. március 22-i oklevelében (9).

4. 1418. május 20. (sub castrum Kossuchak, f . VI. p. Penthecosté)
A csázmai káptalan bizonysága jelenlétében a Monoszlói Csupor család birtokosztályának ügyében a nyolc fogott bíró a döntést Mihály-napra halasztja úgy, hogy
addig a felek kötelesek 24 ember esküje alatt minden birtokukat és birtokrészüket
jegyzőkönyvbe bevezetni, majd azt a bíráknak bemutatni, az esküdteket pedig eléjük vezetni.
Tartalmilag átírva az országbíró 1422. március 22-i oklevelében (9).

5. 1418. július 9. {VII. Id. Julii)
Zsigmond király átírja 1408. február 22-én kelt oklevelét (2).
Tartalmilag átírta uő. az 1422. december 4-i oklevelében (13).

6. 1418. szeptember 29. {in Michaelis)
A csázmai káptalan előtt a Monoszlói Csupor család birtokosztályának ügyét a
nyolc fogott bíró Böjtközép nyolcadára az országbíró jelenléte elé halasztja.
Tartalmilag átírva az országbíró 1420. március 22-i oklevelében (9).

7. 1419. május 3. {Wyssegrad, in inv. Crucis)
Zsigmond király megparancsolja az ország valamennyi egyházi és világi bírájának, hogy Monoszlói Csupor Istvánt és a néhai Pál bán fiait a hűtlenné lett Csupor
János, valamint Fábián fia: Mihály koruskai polgárok birtokainak ügyében, ame-

lyeket nekik adományozott, s amelyekre nézve Monoszlói Tamás fiára: Farkasra és
Miklós fiára: Zsigmondra, valamint Koruskai Andrásra örök hallgatást szabott ki,
ne háborgassák.
Átírva az országbíró 1420. március 22-i oklevelében (9), amely szerint a király titkos birodalmi pecsétjével volt megerősítve.

8. 1420. március 12. ( f . III. p. Oculi)
Zsigmond király átírja 1403. október 10-én kelt oklevelét (1).
Említve az országbíró 1420. március 22-i oklevelében (9), amely szerint a király kápolnaispánnál
lévő pecsétjével volt megerősítve.

9. 1420. március 22. (70. die oct. Epiph.)
Perényi Péter országbíró igazolja, hogy Monoszlói Csupor István és a néhai Pál
bán fiai: Ákos, Demeter és György egyfelől, másfelől Monoszlói Csupor Miklós
fia: Zsigmond és Tamás fia: Farkas nevében bemutatták neki a csázmai káptalan
három oklevelét (3,4,6), amelyek szerint birtokosztályuk ügyét fogott bírák az országbírójelenléte elé küldték át. Ezek megtekintése után a felperesek ügyvédje kijelentette, hogy készek megosztozni birtokaikon, a néhai Monoszlói Csupor János
birtokait kivéve, amelyeket annak hűtlensége miatt Zsigmond király nekik adományozott és az alperesekre örök hallgatást szabott ki. Ennek igazolására bemutatták
a király 1419. május 3-án kelt oklevelét (7), amely alapján az országbíró úgy határozott, hogy az osztály előtt különítsék el a kérdéses birtokokat és hagyják meg
azokat a felperesek birtokában. Erre az alperesek részéről bemutatták a király
1420. március 12-i átiratában (8) az ugyancsak általa, 1403. október 10-én, Csupor
János részére kiadott kegyelemlevelét (1); így, mivel a két oklevél egymásnak ellentmond, az országbíró az ügyet átküldi a király jelenléte elé, annak Magyarországra való visszatérése 25. napjára, úgy, hogy az alperesek kötelesek ott a
kegyelemlevél eredeti példányát bemutatni.
Átírva az 1422. december 4-i oklevélben (13).

10. 1421. január 13. előtt
Zsigmond király a csázmai káptalannak. A Monoszlói Csupor család birtokosztályának ügyében küldje ki mindkét fél részére egy-egy tanúbizonyságát, akik jelenlétében a királyi ember Vízkereszt nyolcadán és más, arra alkalmas napokon a
birtokok szomszédai és határosai jelenlétében különítse el a néhai Csupor János
birtokait meg birtokrészeit és azokat abban az állapotban, amelyben a nekik való
adományozáskor voltak, hagyja meg István és Pál bán fiainak birtokában, a többi
birtokot pedig ossza három egyenlő részre, egyet Istvánnak és Pál bán fiainak,

egyet Zsigmondnak és a harmadikat Farkasnak juttatva. A káptalan Böjtközép
nyolcadára tegyen jelentést.
Tartalmilag átírva az 1422. dcccmbcr 4-i oklevélben (13).

11. 1421. augusztus 1. után
Zsigmond király a zágrábi káptalannak. A Monoszlói Csupor család birtokosztályának ügyében küldje ki mindkét fél részére egy-egy tanúbizonyságát, akik jelenlétében a királyi ember Jakab-nap nyolcadán és más, arra alkalmas napokon
szálljon ki a kérdéses birtokok területére, majd a szomszédok és határosok jelenlétében különítse el a néhai Csupor János birtokait és birtokrészeit és hagyja meg
azokat a felperesek birtokában, majd a fennmaradó birtokokat ossza három egyenlő részre a felek között.
Tartalmilag átírva az 1422. dcccmbcr 4-i oklevélben (13). — A káptalan jelentése (12) szerint a király nagypccsétjével, quo ut rex Hungarie utitur, volt megerősítve.

12. 1422. szeptember 29. (Bude, 60. die 8. dieiJacobi)
A zágrábi káptalan Zsigmond királynak. A király bírói intézkedése alapján, amelyet pecsétfője rányomása után eredetiben is visszaküld, kiküldte a királyi emberrel
tanúbizonyságait, László székes(egyházi) főesperest az alperesek, János éneklőkanonokot pedig a felperesek részére, akik jelenlétében Fábián mester udvari jegyző
a birtokok felosztását, ahol az lehetséges volt, elvégezte. Az említett, és az osztály
előtt a felek birtokában lévő birtokok és tartozékok:
1. Kossuchak vár
István és Pál bán fiai: északi fele és annak tartozékai, ezek között
Mikulinc faluban kőtörő- és cementégetőhely
Farkas és Zsigmond: déli fele és annak tartozékai
2. Felső-Monoszló
Zobocsina/Vertlény
27-27 telek
Váralja
10-10 telek
Obed
István és Pál bán fiai: 4 telek
Farkas: 5 telek
Zsigmond: 5 telek

További telkek összesen:
István és Pál bán fiai: 45 telek
Farkas: 58 telek
Zsigmond: 57 telek
Ezeken kívül
István és Pál bán fiai: 224 hold (h) szántóföld, 15 h 2 meth (me) kaszáló, 7
malom és malomhely
Farkas: 261 h szántóföld, 17,5 h kaszáló, 9 malom és malomhely
Zsigmond: 280,5 h szántóföld, 16,5 h kaszáló, 8 malom és malomhely
3. Alsó-Monoszló
István és Pál bán fiai: 83 telek, 262,5 h szántóföld, 21 h kaszáló, 7 malomhely
Farkas: 78 telek, 220 h szántóföld, 19 h 2 me kaszáló, 9 malomhely
Zsigmond: 81 telek, 238 h szántóföld, 19 h kaszáló, 8 malomhely
4. Kúriahelyek
István és Pál bán fiai: 4 me 10 fíikötél
Farkas: 4 me
Zsigmond: 4 me
5. Száva környéki falvak
István és Pál bán fiai: 44 telek, 241 h 8 me szántóföld, 28 me kaszáló
Farkas: 44 telek, 240 h 3 me szántóföld, 26 me kaszáló
Zsigmond: 44 telek, 240 h szántóföld, 28 me kaszáló
6. Csázma környéki falvak
István és Pál bán fiai: 7 telek, 23 me szántóföld
Farkas: 7 telek, 18 me szántóföld
Zsigmond: 7 telek, 24 me szántóföld
7. Malomhelyek
István és Pál bán fiai: Obed
Farkas és Zsigmond: Domcsicsmolna
Mindezeken kívül felosztásra kerültek még a felek szőlői, gesztenyése, halastavai, .
valamint közös erdejük és az ottani irtásaik.
Átírva az 1422. dcccmber4-i oklevélben (13).

13. 1422. december 4. (,Bude, 60. die oct. Michaelis)
Zsigmond király emlékezetül adja, hogy az elmúlt évben Csehországból Magyarországra való visszatérésének 25. napján [1421. jún. 29.] Pozsonyban Monoszlói
Csupor István és Monoszlói Csupor Pál bán fiai: Ákos, Demeter és György nevében bemutatták neki Perényi Péter országbíró 1420. március 22-én kelt oklevelét
(9), amelyben az országbíró Monoszlói Csupor Miklós fia: Zsigmond és Tamás fia:
Farkas ellenében folyó perüket a király személyes jelenléte elé helyezte át. Mivel
az alperesek a mondott időpontban nem jelentek meg, őket a szokott bírságban elmarasztalta, majd a csázmai káptalan által Jakab-nap nyolcadára, végül három vásáron történő kikiáltással Mihály-nap nyolcadára megidéztette. Ezen nyolcadon
Csupor István bemutatta a király 1418. július 9-én kelt oklevelét (5), amelyben
1408. február 22-én kelt oklevelét írta át (2). Mindezek után, mivel az alperesek a
Csupor János részére kiadott kegyelemlevelet, amely elmondásuk szerint elveszett, nem tudták bemutatni, valamint a bemutatott oklevelekből az derült ki, hogy
egyrészt a mondott János Istvánnal és Pál bánnal birtokügyeikben kiegyezett, másrészt a király János birtokainak ügyében Zsigmondra és Farkasra örök hallgatást
szabott ki, ezért úgy határozott, hogy először is különítsék el a hűtlenné lett Csupor
János birtokait és birtokrészeit, amelyeket a király Istvánnak és Pál bánnak adományozott és hagyják meg őket azok birtokában, majd a többit osszák három egyenlő
részre, egyet Istvánnak és Pál bán fiainak, a másodikat Zsigmondnak, a harmadikat
pedig Farkasnak juttatva, a János számára kiadott kegyelemlevél pedig legyen
semmissé. Ezen birtokosztály és birtokok elkülönítése ügyében kiadta parancsát a
csázmai káptalannak (10), amely annak eleget tenni sem (1421.) Böjtközép nyolcadára, sem halasztás után Mihály-nap nyolcadára nem tudott, az ezen nyolcadon
bemutatott jelentés szerint. Ugyanazon a nyolcadon a király, bár az említett, csak
átiratában bemutatott kegyelmet semmissé nyilvánította, mégis, mivel nem emlékszik, hogy valaha is kegyelmében részesítette volna a mondott Jánost, Zsigmondtól
és Farkastól az eredeti példány bemutatását kérte, amelynek időpontját a király
(1422.) Mihály-nap nyolcadára tűzte ki, személyes jelenléte elé, meghagyva, hogy
ha akkor ő nem tartózkodna az országban, az oklevelet Kővári Pál ítélőmesternek
adják át megőrzésre. Mindezek után az említett birtokosztály és birtokok elkülönítése ügyében a király kiadta parancsát a zágrábi káptalannak (11), amelynek jelentését (12) személyes jelenléte előtt Csupor István és Pál bán fiai nevében
Mihály-nap jelen nyolcadán bemutatták. Az abban foglaltakat a király megerősíti.

*
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Nos Sigismundus Dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie,
Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex memorie commendamus tenore presentium
significantes quibus expedit universis, quod nobis vigesimo quinto die regressus
nostri de regno nostro Bohemie predicto in prescriptum regnum nostrum Hungarie
duce Deo facti, anno videlicet iam preterito in civitate nostra Posoniensi unacum
prelatis et baronibus nostris et proceribus regni nostri existentibus causalesque
processus quorumlibet coram nobis litigantium iusto iuris tramite discutientibus
D e m e t r i u s de Tarnowcz pro Stephano dicto Chupor de Monozlow cum
procuratoriis litteris nostris regalibus ac Akacio, necnon Demetrio et Georgio filiis
condam Pauli bani, similiter Chupor dicti de eadem Monozlow, ut asseruerat,
pueris, sine litteris procuratoriis, iuxta continentiam litterarum comitis Petri de Peren iudicis curie nostre maiestatis transmissionalium in figura nostri iudicii
conparendo contra Sigismundum filium Nicolai ac Farcasium filium Thome,
similiter Chupor de dicta Monozlow easdem litteras transmissionales nostri
exhibuerat in conspectum, hunc tenorem continentes:
Nos comes Petrus de Peren iudex curie domini Sigismundi Dei gratia
Romanorum regis semper augusti ac Hungarie etc. regis damus pro memoria, quod
Demetrius de Tarnowcz pro magistro Stephano dicto Chupor de Monozlow cum
procuratoriis litteris regalibus ac Akacio, Demetrio et Georgio filiis condam Pauli
bani, similiter Chupor dicti, ut asseruit, pueris, sine litteris procuratoriis ab una,
item Johannes filius Georgii pro Sigismundo filio Nicolai ac Farcasio filio Thome,
similiter Chupor dictis de eadem Monozlow cum procuratoriis litteris capituli
ecclesie Chasmensis parte ab altera iuxta continentiam 2 litterarum nostrarum
prorogatoriarum in octavis festi Epiphaniarum Domini in figura nostri iudicii
conparentes quasdam tres litteras prescripti capituli Chasmensis patentes, in
diversis terminis et annis emanatas nobis presentarent, declarantes, quod prefatus
magister Stephanus filius Georgii dicti Chupor de Monozlow sua ac dictorum
Akacii, Demetrii et Georgii, filiorum condam Pauli bani, similiter Chupor dicti de
eadem Monozlow in personis onera et gravamina eorundem, si ipsi in infrascriptis
persistere nollent, in se omnmo assumpmendo ab una, item prefati Sigismundus
filius Nicolai et Farcasius filius Thome, modo simili Chupor dicti de eadem
Monozlow parte ab altera, in presentia dicti capituli Chasmensis astantes super
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omnibus iniuriis, dampnis, nocumentis factisque tam possessionariis, quam etiam
potentiariis se ipsos arbitrio et conpositioni octo proborum et nobilium virorum,
per ipsas partes pari et equali numero adducendorum submisissent tali modo, ut
quitquid iidem octo probi et nobiles viri sub testimoniis ipsius capituli feria sexta
proxima post festum Penthecoste, anno Domini millesimo quadringentesimo
decimo octavo [1418. maj. 20.] preteritum sub castro Kossuchak vocato auditis
ipsarum partium propositionibus visisque et examinatis earundem partium
litteralibus instrumentis, per easdem inibi producendis primo de dampnis et iniuriis
ipsi Stephano Chupor et filiis dicti Pauli bani et demum annotatis Sigismundo et
Farcasio illatis et irrogatis arbitrarentur et disponerent, hoc ambe partes acceptare
deberent et tenerentur tali vinculo mediante, ut si qua partium huiusmodi
arbitrativam conpositionem ipsorum octo proborum et nobilium virorum in toto
vel in parte acceptare nollet vel non curaret, extunc talis pars in succubitu duelli
facti potentiali contra partem alteram, ipsum arbitrium acceptantem convinceretur
eo facto. Cuius tandem arbitrii et conpositionis ac litteralium instrumentorum
premissorum series et continentias, si ipsi arbitri partium predictarum in premissis
discordes fierent, in curiam regiam iudicisque eiusdem in presentiam transmittere
deberent arbitri partium supradicti. Idem vero iudex curie regie, simulcum
magistris in eadem curia iudicantibus absque ulteriori prorogatione non
obstantibus etiam quibuscunque litteris regiis, reginalibus, palatinalibus vel aliis
quibuscunque prorogatoriis, sub quavis fonna verborum emanandis, vel aliqua alia
cautela a d i n v e n t a seu a d i n v e n i e n d a , causa in eadem finem debitum et
deliberationem inter ipsas partes facere valeret atque posset. Tandem prescripto
termino dicti arbitrii adveniente prescripte partes quosdam octo probos et nobiles
viros pro eorum arbitriis consedere fecissent, iidemque arbitri auditis ipsarum
partium propositionibus et allegationibus visisque earum litteralibus instrumentis
premissam arbitrativam dispositionem propter sui arduitatem usque festum beati
Michaelis archangeli tunc venturi de consensu ipsarum partium duxissent
prorogandam eo modo, quod ipse partes viginti quatuor homines familiares et
iobagiones eorum, providos et fidedignos, quorum duo litterati essent, una queque
duodecim eligere et eosdem iurare facere b deberent, qui usque dictum festum sub
prescripto iuramento primo universas antiquas villas, sessiones, vineas, terras
arabiles in portionibus possessionariis cuiuslibet partis habitas in dicta Monozlow
existentes, fenilia etiarn et piscaturas aquarum sub certo numero et conputo
requirere ac reinvenire ac in registrum conscribi facere, et tandem villas, sessiones
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et terras arabiles in culturas communium silvarum per partes de novo ordinatas, per
se similiter sub certo numero, demum vero universas villarum, terrarum arabilium,
vinearum et fenilium occupationes per ipsas partes vel earum predecessores inter
se factas, similiter per se conscribi et registrari facere deberent et tenerentur, et
quod eedem partes ad predictum festum ipsos probos viros rursum ad prefatum
locum adducere dictaque regestra per ipsos viginti quatuor homines facienda ad
manus ipsorum octo c proborum virorum presentare deberent, et quitquid iidem in
premissis sub obligaminis predictis arbitrarentur, hoc eedem partes acceptare
tenerentur, que premissa eedem partes in presentia prescripti capituli personali
eorum astantia sub obl igamine prenotato observare et pro rato habere fassi fuissent.
Demum ipso termino adveniente ipsi arbitri partium ad hec per ipsas partes
specialiter electi et deputati facto in premisso diutius hincinde laborantes inter se
discordes existendo discussionem premissorum in curiam regiam nostramque in
p r e s e n t i a m ad o c t a v a s diei medii q u a d r a g e s i m e t u n c venturi d u x i s s e n t
prorogandam.
Quibus quidem litteris exhibitis prefatus Demetrius in personis iamfatorum
magistri Stephani filii Georgii, Akacii, Demetrii et Georgii contra prefatos
Sigismundum et Farcasium proposuit eo modo, quod prefati magistri Stephanus et
Akacius, Demetrius et Georgius in universis possessionibus et portionibus
possessionariis, ipsos unacum prefatis Sigismundo et Farcasio communiter
concernentibus excepta portione condam Johannis Chupor, prefatis condam Paulo
bano et Stephano ob notam infidelitatis ipsius Johannis per regiam maiestatem
collata, rectam et equalem divisionem habere vellent iure admittente. Quo audito
Johannes filius Georgii in personis annotatorum Sigismundi et Farcasii exurgendo
respondit ex adverso, quomodo prefati magister Stephanus ac filii Pauli bani
u n a c u m eisdem S i g i s m u n d o et F a r c a s i o in facto u n i v e r s a r u m i p s o r u m
possessionum et quarumlibet occupationum earundem per ipsos ac eorum
predecessores factarum in formam prescripti arbitrii, sub obligamine prenotato,
prescriptam inivissent concordiam, et ideo dummodo iidem magister Stephanus et
filii Pauli bani portiones eorum, necnon etiam annotati condam Johannis Chupor
inter ipsos communiter et equaliter dividendas cum eis participarent, iidem
Sigismundus et Farcasius universas portiones erga ipsorum manus habitas ipsi
divisioni submittentes cum eisdem equaliter dividere prompti essent atque parati.
In cuius contrarium prefatus Demetrius de Tarnowcz in personis prefatorum
magistri Stephani et filiorum Pauli bani allegavit eo modo, quod quia prefato
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condam Johanne Chupor premissa infidelitatis nota denigrato universe eius
possessionarie portiones in ipsius fratres condivisionales non debeant condescendi, sed eisdem possessionibus ob notam infidelitatis ipsius Johannis in regiam
maiestatem devolutis eadem regia celsitudo de eisdem ipsis magistro Stephano et
Paulo bano fecisset provisionem prefatisque Farcasio et Sigismundo super eisdem
perpetuum silentium inposuisset, ideo ipse magister Stephanus et filii Pauli bani
dictas portiones annotati condam Johannis Chupor cum eisdem Sigismundo et
Farcasio dividere non tenerentur. Et ibidem hiis dictis quasdam litteras annotati
domini nostri regis patentes, secreto suo sigillo imperiali consignatas nobis
presentavit, habentes hunc tenorem:
Nos Sigismundus Dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie,
Dalmatie, Croatie et ceteromm rex memorie commendamus tenore presentium
significantes quibus expedit universis, quod fidelis noster dilectus magister
Stephanus Chupor de Monozlow in sua ac Akacii, Demetrii et Georgii, filiorum
condam Pauli, similiter Chupor dicti, pridem regni nostri Sclavonie bani, fratris sui
personis nostram ac prelatorum et baronum nostrorum in presentiam veniendo
nobis declaravit, quod quamvis tempore disturbii regni nostri volente Deo diu
sedati nos nonnullorum nostrorum notoriorum infidelium iura possessionaria
requirente eorum actu pernicioso, sicuti manifesta tenet experientia, nostris
fidelibus contulerimus ac eisdem temporibus pro manifesta infidelitate Johannis,
similiter Chupor appellati, contra nostram clementiam perpetrata cunctas
possessiones seu iura possessionaria ipsius Johannis eotunc apud manus suas
habitas pro fidelibus servitiis dicti condam Pauli bani et ipsius Stephani ipsis et
eorum heredibus iure perpetuo et irrevocabiliter dederemus, tamen nunc Farcasius
filius Thome et Sigismundus filius Nicolai, similiter Chupor dicti de dicta
Monozlow ipsum Stephanum ac proles dicti Pauli bani quadam astutia seu
occasione preconcepta ratione et occasione dictorum iurium possessionariarum
annotati condam Johannis Chupor, nostri notorii infidelis et protunc erga ipsum
repertorum, preterea quidam Andreas de Koruska ac cives de superiori civitate
nostra Crisiensi, pretextu cuiusdam portionis possessionarie condam Michaelis
filii Fabiani de dicta Koruska, similiter asserti nostri infidelis in eadem Karuska in
comitatu Crisiensi existenti habite, ipsis Paulo bano et Stephano Chupor eorumque
heredibus per nostram clementiam donatorum vellent impedire et disturbare in
ipsorum preiudicium et dampnum valde magnum. Supplicabat itaque serenitati
nostre idem Stephanus Chupor humiliter et devote, ut sibi et dictis filiis annotati
Pauli bani remedium opportunum dignaremur impertire. Verum quia nos unacum
prelatis et baronibus regni nostri superinde habito consilio et sano tractatu
deliberavimus, quod quia dictorum Johannis, Michaelis et Fabiani infidelium

possessiones, que tempore dicti disturbii apud eorum manus fuerunt nosque pro
eorundem infidelitate easdem dictis condam Paulo bano et Stephano Chupor,
nostris fidelibus requirentibus eorum servitiis contulisse dinoscimur et per eosdem
Stephanum Chupor et filios condam Pauli bani, nostris fideles teneantur et pleno
iure conserventur, ideo vobis, fidelibus nostris, magnificis viris palatino et iudici
curie nostre regnique nostri Sclavonie bano vestrasque in iudicatu vices gerentibus,
cunctis etiam aliis regni nostri iudicibus et iustitiariis, ecclesiasticis videlicet et
secularibus, presentibus et futuris presentium notitiam habituris firmiter
precipiendo mandamus, quatenus prefatos Stephanum Chupor ac proles dicti Pauli
bani ratione et pretextu quarumvis possessionum seu iurium possessionariorum
dictorum Johannis Chupor, Michaelis et Fabiani de Koruska, nostrorum ut
prefertur infidelium, ipsis condam Paulo bano et Stephano Chupor eorumque
heredibus per nostram maiestatem datorum et donatorum, quas scilicet seu que
iidem nostri infideles tempore dicti disturbii tenuissent et possedissent, ad
instantiam prefatorum Farcasii et Sigismundi de Monozlow, necnon Andree de
Koruska aliorumque quorumvis, quibus superinde perpetuum imposuimus
silentium, intra et extra iudicium impedire vel iudicare vel vestro astare iudicatui
conpellere nullo modo debeatis et aliud facere non ausuri gratie nostre sub optentu.
Presentes etiam perlectas reddi iubemus presentanti. Datum in Wyssegrad, in festo
inventionis sancte Crucis, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo nono
[1419. maj. 3.], regnorum nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo tertio,
Romanorum vero nono.
Quibus presentatis quia nobis et regni nostri nobilibus nobiscum in iudicio
existentibus iuxta prescriptum regie maiestatis edictum prius prescripte portiones
annotati condam Johannis Chupor sub eadem qualitate, quantitate et statu, quibus
tempore prescripte collationis dictis magistro Stephano ac filiis Pauli bani factis
per eundem Johannem fuissent possesse, ab aliis portionibus eorundem filiorum
Chupor distingi et sequestrari, et sic alie partes possessionum earundem cum
cunctis eamm utilitatibus inter prefatos Stephanum et fllios Pauli bani, necnon
annotatos Sigismundum et Farcasium, ut congruit, dividi debere tenebatur, pro eo
cum nos super huiusmodi inter prescriptas partes lato iudicio litteras nostras pro
ipsis partibus dare et emanare, ad sequestrationemque prescripte portionis
possessionarie dicti condam Johannis Chupor, necnon divisionem dictarum
aliarum portionum ipsarum partium inter ipsas partes fieri debendam, hominem
regium de curia regia destinare voluissemus, mox annotatus procurator dictorum
Sigismundi et Farcasii in personis eorum obiecit in hunc modum, quod prefatus
dominus noster rex annotato condam Johanni Chupor super prescripta nota
infidelitatis gratiam fecisset specialem, et ibidem in huius documentum quasdam

litteras eiusdem domini nostri regis patentes, sigillo eiusdem erga comitem capelli
habito consignatas, feria tertia proxima post dominicam Oculi de novo preteritam
[1420. marc. 12.] emanatas, habentes in se in transscripto seriem et continentiam
litterarum eiusdem domini nostri regis patentium, minori suo secreto sigillo
permactato consignatarum, Bude, feria quarta proxima ante festum beati Galli
confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo tertio [1403. okt. 10.]
exortarum nobis exhibere curavit, in quibus vidimus contineri, quod idem dominus
noster rex Johannem filium Stephani dicti Chupor de Monozlow, nobilem
comitatus Crisiensis, a nota infidelitatis et crimine, quam ipse hiis elapsis
disturbiorum temporibus contra suam maiestatem incurrisset, duxisset expiandum
capiti et possessionibus, necnon rebus et bonis suis quibuscunque, gratiam
faciendo specialem. Quibus exhibitis quia ex serie prescriptarum aliarum
litterarum ipsius domini nostri regis per annotatum procuratorem dicti magistri
Stephani predictarum idem dominus noster rex prefatis Sigismundo et Farcasio
super requisitione prescriptarum portionum possessionariarum ipsius condam
Johannis Chupor perpetuum silentium imposuisse, ex tenore autem prescriptarum
aliarum litterarum gratiosarum annotato condam Johanni super prescripta nota
infideliatis gratiam fecisse reperiebatur, pro eo discussionem premissorum in
personalem presentiam prefati domini nostri regis, ad vigesimum quintum diem
adventus sui in dictum regnum Hungarie fiendi, ubi protunc sua serenitas intra
ambitum dicti regni Hungarie fuerit constituta, duximus transmittendum
committentes, ut tunc prefati Sigismundus et Farcasius vel procurator ipsorum
legitimus prescriptas litteras ipsius domini regis gratiosas in specie exhibere
teneantur. Datum Bude, septuagesimo die termini prenotati, anno Domini
millesimo quadringentesimo vigesimo [1420. marc. 22.].
Quibus quidem litteris presentatis quia prefati Sigismundus et Farcasius per
annotatum procuratorem dictorum actorum in personis eorundem legittimis diebus
prefati termini coram personali nostra d presentia expectati in eandem nostram
personalem presentiam non venerant neque miserant, sed se in iudiciis consuetis
serie aliarum litterarum nostrarum iudicialium exinde confectarum agravari
permiserant, ob hoc iidem Sigismundus et Farcasius ad premissa contra eosdem
actores petente procuratore eorundem evocari debuerant, pro eo cum nos ipsos
Farcasium et Sigismundum per Blasium filium Pauli de Zerdahel nostrum ac
Georgium sacerdotem prefati capituli Chasmensis homines feria quinta proxima
ante festum beate Margarethe virginis et martiris proxime preteritum in portione
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ipsoriun possessionaria in possessione Verthlyn, alio nomine Zabocchyna vocata
habita, ad octavas festi beati Jacobi apostoli in dicto anno transactas evocari, et tandem eorum contumacia exigente per Johannem filium Johannis Chemer de
Kozowcz, similiter nostrum et Nicolaum chori prefati capituli Chasmensis
clericum eiusdem capituli homines primo feria sexta proxima ante festum beati
Mathei apostoli et evangeliste tunc preteritum in Alsowzdench, secundo videlicet
sabbato in Zombathel, in pertinentiis videlicet Zenche, tertio vero die dominico in
Kothenna, tribus scilicet foris conprovincialibus, diebus post sese inmediate
sequentibus, locis in eisdem celebrari solitis in premissis discussionem recepturos
ac de iudiciis septuaginta duarum marcarum iudici et parti adverse satisfacturos
contra annotatos Stephanum, necnon Akacium, Georgium et Demetrium ad
octavas festi beati Michaelis archangeli consimiliter preteritas proclamari
fecissemus.
Denique ipsis octavis occurentibus prefatus Stephanus Chupor personaliter in
sua ac dictorum Akacii, Demetrii et Georgii personis nostre maiestatis personali in
presentia conparendo quasdam litteras nostras privilegiales, sub maiori sigillo
nostro dupplici, quo videlicet ut rex Hungarie utimur, anno Domini millesimo
quadringentesimo decimo octavo, septimo Idus Julii [1418. jul. 9.], regnorum
nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo secundo, Romanorum vero octavo
emanatas, tenorem aliarum litterarum nostrarum sub eodem maiori nostro sigillo
C r i s i i , in f e s t o k a t h e d r e beati P e t r i a p o s t o l i , a n n o gratie m i l l e s i m o
quadringentesimo octavo [1408. febr. 22.] patenter emanatarum de verbo ad verbum confirmative in se habentes nobis curaverat 6 demonstrare, in quarum quidem
litterarum nostrarum patentium tenore habebatur, quod magister Johannes Chupor
de Monozlow ac religiosus vir, frater Nicolaus filius eiusdem ab una, parte vero ex
altera magistri Paulus et Stephanus filii Georgii, similiter Chupor de eadem
Monozlovv coram nobis personaliter constituti fuisset confessum per eosdem
Johannem et fratrem Nicolaum oraculo vive vocis in hunc modum, quod ipsi
universas et quaslibet possessiones et portiones eorum possessionarias, signanter
in p o s s e s s i o n i b u s M o n o z l o w p r e d i c t a , R a m a c h a w e l g e , W e n e d y k o v c h ,
Werhowyna, Zedynynch et Obrow vocatis ac alias quaslibet, ubivis habitas et
existentes, ipsos quovis iuris titulo concernentes, eisdem magistris Paulo et
Stephano per nostram maiestatem donatas et collatas, eisdem iuxta vim, formam et
vigorem litterarum nostrarum donationalium ac per eos ipsorum heredibus et
posteritatibus universis, pure et simpliciter, absque omni fraude et dolo, perpetuo et
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irrevocabiliter anuissent et consensissent nostre maiestatis in cospectu, universa
etiam litteralia instrumenta, factum prescriptarum possessionum et portionum
eorum possessionariarum tangentia, erga manus eorum habita eisdem magistris
Paulo et Stephano iuxta fidei et conscientie ipsorum puritatem in specie dare et
assignare assumpmentes et promittentes manifeste, ita videlicet, quod si ipsi aut
heredes ipsius magistri' Johannis aliqua ex dictis litteralibus instrumentis, quibus
fortassis iuribus ipsorum magistri Pauli et Stephani possent in aliquo preiudicari,
erga se reservarent, extunc eadem vana, cassa et viribus caritura et exhibitoribus
earundem nocitura commisissent eo facto. E converso autem prelibati magistri
Paulus et Stephanus eisdem magistro Johanni Chupor et fratri Nicolao quasdam
portiones possessionarias, primam videlicet in dicta Monozlow, scilicet domos et
curiam ipsorum antiquas penes capellam Corporis Christi existentes cum eadem
capella et inquilinis ad easdem domos et curiam spectantibus, terris etiam
arabilibus et fenetis ex utraque parte fluvii Obsew g existentibus ac molendino in
eodem fluvio Obsew vocato decurrenti, necnon feneto penes eundem fluvium
atque terris arabilibus ad eadem curiam spectantibus, usque quendam alium
fluvium Radowech vocatum et ultra eundem fluvium usque quandam magnam
viam de Monozlowasarhel currentem habitis, simulcum quodam feneto penes
easdem existenti, necnon unam vineam ipsorum iobagionalem, quam ipsi in
Alsowmonozlow pro se ducerent eligendam, salva dumtaxat sessione seu fundo
Gyurak, per ipsos magistros Paulum et Stephanum reservata, necnon totalem
possessionem Zedynynch predictam ac portiones, que alias ipsius magistri
Johannis Chupor et annotatorum magistrorum Pauli et Stephani in possessione
Pownyow vocata existentes prefuissent ac tres sessiones iobagionales in villa
Peklencz, necnon sex piscatores simulcum portione tributi fori in eadem
Monozlowasarhel exigi consueti, que eiusdem magistri Johannis et etiam ipsorum
Pauli et Stephani prefuissent, necnon quolibet anno decem porcos eisdem magistro
Johanni Chupor et fratri Nicolao vita ipsis comite dare assumpsissent ac annuissent
et consensissent coram nobis possidendas et habendas hoc declarato, quod
d e f f u n c t i s ipsis J o h a n n e et f r a t r e Nicolao p r e n o t a t e p o s s e s s i o n e s seu
possessionarie portiones rursum et iterum in prelibatos magistros Paulum et
Stephanum ac eomm heredes devolvi deberent et derivari pleno iure. Ad que omnia
premissa partes predicte se sponte obligassent nostre celsitudinis in conspectu,
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nosque de uberiori dono gratie omnibus premissis et singulis premissorum nostrum
regium benivolum consensum prebuissemus pariter et assensum.
Et hiis exhibitis ipso Stephano Chupor prescriptas litteras nostras gratiosas,
prefatis Sigismundo et Farcasio in specie exhibere modo premisso commissas,
exhiberi per eosdem coram nobis petente Johannes filius Georgii et Gallus de
Berend pro ipsis Sigismundo et Farcasio cum nostris et dicti capituli Chasmensis
litteris procuratoriis nostri adherentes in presentia allegaverant11 eo modo, ut
prescripte littere nostre gratiose scilicet originales ab ipsis Sigismundo et Farcasio
medio tempore casualiter deperdite forent et aiienate, ex eoque ipsi Sigismundus et
Farcasius easdem nec tunc, nec in futurum in specie valerent exhibere, sed id fieret
in premissis, quid iuri videretur expediri. Verum quia in predicto anno Domini
millesimo quadringentesimo octavo memorati Johannes Chupor et frater Nicolaus
filius ipsius in facto predictarum portionum eorum possessionariarum cum dictis
Paulo bano et Stephano modo prenotato concordasse dinoscerentur, nosque tandem in pretitulato anno Ihesu millesimo quadringentesimo d e c i m o nono
preallegatis Sigismundo et Farcasio super requisitione dictarum portionum
possessionariarum ipsius condam Johannis ex rationibus previis silentium
imposuisse perhibemur, igitur hiis consideratis suo modo et pensatis, sicuti antea
prefato iudici curie nostre, ita et tunc nobis baronibusque et regni nostri nobilibus in
horum examine nobiscum tribunal iudiciale consedentibus et in premissis diutius
tractantibus prius portiones possessionarias cunctaque iura possessionaria
prelibati condam Johannis Chupor, ubilibet et in quibusvis possessionibus habite et
existentia, sub eisdem qualitate, quantitate et statu, quibus tempore prenotate
collationis nostre memoratis Paulo et Stephano dictis Chupor eorumque heredibus
per nos de eisdem portionibus et iuribus posssessionariis facte per eundem
Johannem tente fuerint et possesse, ab aliis portionibus ipsorum Pauli et Stephani
Sigismundique et Farcasii sequestrari et ipsis Stephano ac filiis prefati Pauli bani
integraliter relinqui et sic tandem relique et residue partes omnium possessionum et
portionum possessionariarum partium prescriptaaim inter easdem in tres partes
dividi, unaque ipsarum trium partium prelibato Stephano cum dictis filiis annotati
Pauli bani, secunda iamfato Sigismundo et tertia dicto Farcasio statui et committi,
prefateque littere nostre gratiose pro parte eorundem Sigismundi et Farcasii modo
premisso in transscripto aliarum litterarum nostrarum sub dicto sigillo nostro aput
comite capelle nostre habito confectarum exhibite veluti nullius vigoris vel
momenti cassari et anullari ac viribus cariture comitti debere visum fuerat.
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Pro eo nos eorundem baronum ac regni nostri nobilium assumpto consilio
prescriptas litteras nostras gratiosas cassantes et vanas et inanes committentes,
ipsasque partes ad executionem et peractionem prescripte divisionis possessionarie, necnon sequestrationem dictarum portionum ipsius condam Johannis modo
subscripto fiendas transmittentes fidelitati prefati capituli ecclesie Chasmensis
firmiter precipiendo mandaveramus, quatenus ipsorum mitterent homines pro
utrisque partibus pro testimoniis fidedignos, quibus presentibus homo noster
octavo die festi Epiphaniarum Domini tunc venturi et aliis diebus ad id aptis et
congruentibus ad facies prescriptarum universarum possessionum et portionum
possessionariarum, tam ipsarum partium, quam pretitulati condam Johannis
Chupor, convocatis earum commetaneis et vicinis accedendo dictisque cunctis
portionibus et iuribus possessionariis ipsius condam Johannis tam in castro
Kossuchak, quam in villis et possessionibus quocunque appellatis sub ea, ut
prefertur, qualitate, quantitate et statu, quibus tempore donationis nostre de eisdem
prefatis Paulo bano et Stephano facte apud manus ipsius Johannis habite fuerint, ab
aliis ipsarum partium portionibus separatis et distinctis, prefatisque Stephano et
filiis Pauli bani pacifice dimissis et derelictis easdem universas et quaslibet
portiones possessionarias partium predictarum apud manus earum existentes
secundum antiquam et primariam divisionem inter ipsarum partium predecessores
dudum factam in tres divideret partes coequales, unam earundem prefatis Stephano
et filiis dicti condam Pauli bani, aliam prelibato Sigismundo et tertiam annotato
Farcasio et eorundem heredibus cum cunctis ipsarum utilitatibus in perpetuum
possidendam relinquendo. Item villas et sessiones iobagionales, quas tam ipsi
Stephanus et dictus Paulus banus, quam prefati Sigismundus et Farcasius in silvis
communibus, portione annotati condam Johannis Chupor minime sequestrata, de
novo locasse et plantasse terrasque arabiles extiipasse asserebantur, excisa prius
portione ipsius condam Johannis Chupor silvis in eisdem, pro quarta videlicet parte
sibi proveniente, ab aliisque tribus partibus earundem distincta1 et eisdem Stephano
ac filiis Pauli bani assignata, locoque pro villis et sessionibus locandis simili et
conpetenti deputato diligenter revideret. Et si quamcunque partium predictarum
maiorem partem ipsarum silvarum extirpasse, pluresque villas seu sessiones
iobagionales, quarum aliam partempro se construxisse et locasse conspiceret, tunc
parti defectum in hiis pacienti cum assignatione aliorum locorum et terrarum
similium suppleret et augmentaret, statueretque et committeret possidere, tenere
pariter et habere. Et post hec omnium premissomm seriem, prout opus fieret, ad
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octavas diei Medii quadragesime similiter tunc venturi nostre maiestatis personali
presentie fideliter rescriberet capitulum Chasmense prenotatum.
A quibus quidem octavis diei Medii quadragesime dum reportata series
premissorum partes inter easdem ad presentes octavas festi beati Georgii martiris
fuisset deducta, ipsis siquidem octavis advenientibus nobisque in civitate Vaciensi
pro faciendo iudicio causantibus cum prelatis et baronibus proceribusque dicti
regni nostri Hungarie pro tribunali sedentibus prescriptus Stephanus Chupor
personaliter pro se, pro prefatis vero Akacio, Demetrio et Georgio, filiis Pauli bani
ab una, parte siquidem ex alia antefati Farcasius filius Thome et Sigismundus filius
Nicolai Chupor, similiter personaliter in figura iudicii nostre serenitatis assistentes,
litteras prescripti capituli Chasmensi prefatam nostram commissionem ad
e f f e c t u m minime deductam extitisse denotantes presentaverant. Quibus
presentatis licet nominibus et in personis prefatorum Farcasii et Sigismundi
prescripte littere gratiose a nostra serenitate pro parte annotati Johannis Chupor
loquentes, quarum scilicet per vigorem ipsi Sigismundus et Farcasius se ipsos in
portionibus possessionariis ipsius Johannis, per nos annotatis Paulo et Stephano
ratione infidelitatis eiusdem Johannis perpetuo collatis portionatos fore
attemptabant, in transscripto litterarum nostrarum sub sigillo nostro aput comitem
capelle nostre regie habito emanatarum producte et demum eis in specie exhibere
commisse, postmodumque procuratoribus ipsorum eas ab ipsis medio tempore
alienatas extitisse referentibus modo premisso cassate fuerint, tamen quia serenitas
nostra annotato Johanni Chupor super dicta sua nota infidelitatis nusquam aliquam
gratiam fecisse recoleretur, immo eedem littere, si in rerum natura existerent, de
nostra intentione non fierent emanate, et ob hoc eedem littere gratiose nequiter
existerent impetrate. Volentes igitur viam huiusmodi nequitie precludere, cum
eosdem Sigismundum et Farcasium ad exhibendum huiusmodi litteras gratiosas a
nostra serenitate loquentes in specie exhibere artassemus, ibidem prefatus
Farcasius allegaveratJ in hunc modum, quod dicte littere gratiose apud ipsum et
suas manus non extitissent et ideo ipse eas exhibere non valeret, deinde autem
preallegatus Sigismundus easdem litteras gratiosas in specie erga se existere
recitando in termino ulteriori ipsas producere posse indicaverat k . Quibus auditis et
perceptis ipsi Sigismundo dictas litteras gratiosas in octavis festi beati Michaelis
archangeli tunc venturi coram nostra personali presentia, ubi protunc nostra
serenitas in dicto regno nostro constituta fieret, vel nobis in ipso regno nostro
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Hungarie tunc non existentibus coram magistro Paulo de Kowar prothonotario
palatinali per ipsum magistrum Paulum reservandas et revisioni nostre maiestatis
tandem presentandas in specie exhibere committentes.
Quia, sicuti prescriberetur, primitus annotata totalis portio possessionaria
memorati Johannis Chupor, prout videlicet ipsam ipse Johannes fretus et usus
fuisset, ex vigore prescripte nostre collationis iamtactis Stephano et filiis Pauli bani
exscindi et eisdem relinqui, deinde vero portiones eorundem Stephani et filiorum
Pauli bani ab una, prefatique Farcasii filii Thome ab altera, a tertia autem partibus
iamtacti Sigismundi filii Nicolai in dicta Monozlow et eius districtu ubilibet
existentes in tres partes dividi debere agnitum fuerat, idcirco fidelitati capituli
ecclesie Zagrabiensis litteratorie mandaveramus, 1 quatenus ipsorum mitterent
homines pro utrisque partibus pro testimoniis fidedignos, quibus presentibus homo
noster infranominandus octavo die festi beati Jacobi apostoli tunc venturi et aliis
diebus ad id aptis et congruentibus convocatis commetaneis et vicinis, antea veluti
prescriberetur, ad facies dictarum universarum possessionum et portionum
possessionariarum prefati Johannis Chupor accedendo et easdem tam in castro
Kossuchak, quam etiam in villis et possessionibus per ipsum Johannem tentas et
possessas, sub eisdem limitatione et distinctione, prout videlicet eas memoratus
Johannes possedisset, a prescriptis tribus portionibus annotatorum Stephani et
filiorum Pauli bani, necnon Farcasii et Sigismundi sequestrando committeret eas
eisdem Stephano et filiis Pauli bani ex vigore prescripte nove nostre collationis in
perpetuum possidere, deinde vero universas portiones eorundem Stephani et
filiorum Pauli bani, item Sigismundi et Farcasii cum cunctis earum utilitatibus
qualitercunque nominatis in tres sortieretur partes coequales, quarum unam
prefatis Stephano et filiis Pauli bani, reliquam vero annotato Sigismundo, tertiam
siquidem pretaxato Farcasio partiumque heredibus statueret in perpetuum
possidendam, contradictione ipsarum partium sibi invicem et aliorum quorumlibet
non venientia, etiam alicuius partis non obstante. Ceterum quia, prout ipse tres
partes retulerant, in dicta silva communi ipsas et prefatum Johannem communiter
contingenti non ipse Johannes, sed solum eedem alie tres partes, videlicet Paulus
banus et Stephanus, item Sigismundus et Farcasius novas villas plantavere et
locavere, et tam super eo, quam etiam super nonnullis aliis iuribus ipsas tres partes
et prefatum condam Johanem communiter tangentibus, in quibus communis usus
sine distinctione aliquali extitisset, contentio non modica oriebatur, propter quod
pro excisione portionis prefati Johannis in parte dictorum Stephani et filiorum
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Pauli bani cedentis exinde fienda et tandem in residuitate eorum pro facienda inter
eos divisione iidem Farcasius et Sigismundus se salvis ipsius Stephani iuramento,
si idem deponere vellet, submittebant, si vero ipse Stephanus ipsum iuramentum
deponere recusaret, extunc ipsi huiusmodi iuramenta se velle deponere
recitaverant,111 huiusmodique allegatio ipsorum Sigismundi et Farcasii super facto
depositionis ipsius iuramenti admittenda fore visa fuerat. Ideo iudicantes
decreveramus, ut ipsi noster et prefati capituli homines ad faciem prescripte silve
communis ipsas quatuor partes contingentis, in qua scilicet silva dicte nove ville
per ipsos Paulum banum et Stephanum, item Farcasium et Sigismundum locate
extitisse asserebantur accederent, inibique situs et circumstantias, qualitatemque et
quantitatem dictarum villarum noviter locatarum conscientiose perpenderent, ubi
si huiusmodi locationes novarum villarum per ipsos Paulum banum et Stephanum,
item Sigismundum et Farcasium fieri procuratas similes et equales existere, in
eorum utilitatibus reperiretur, extunc in eadem silva communi non extirpata, ubi
aptius fieri posset, pro portione annotati Johannis, pro quarta scilicet parte,
tantundem de ipsa silva communi, quantum una ipsarum trium partium esset,
iamtactis Stephano et filiis Pauli bani deputarent, ubi si hec suo modo perfici
possent, extunc dictas villas per ipsas tres partes in dicta silva communi noviter
locatas committerent ipsis tribus partibus tenere et habere. In casu vero, quo pro
portione annotati Johannis, quarta scilicet parte, pro locandis villis locus aptus in
dicta silva communi dictis Stephano et filiis Pauli bani assignari non possent,
extunc prescriptas locationes novarum villarum per ipsas alias tres partes fieri
procuratas cum earum utilitatibus in quatuor dividerent partes coequales, quarum
quatuor partium unam pro portione annotati Johannis dictis Stephano et filiis Pauli
bani, de aliis autem residuis tribus partibus unam similiter ipsis Stephano et filiis
Pauli bani, secundam m e m o r a t o Sigismundo et tertiam p r e f a t o Farcasio
committeret. Declaraveramus etiam, ut ubi in dicta silva communi portio annotati
Johannis, quarta scilicet pars, in loco non extirpato pro prefatis Stephano et filiis
Pauli bani bono modo extradari et assignari possent, portionesque ipsarum aliarum
trium partium, videlicet Stephani et filiorum Pauli bani, item Sigismundi et
Farcasii in eadem silva communi in locatione dictarum novarum villarum una ab
alia maior et utilior inventa esse reperte fierent, tunc huiusmodi locationes iparum
novarum villarum per ipsas tres partes fieri procuratas in forma trimembris
divisionis adequarent et similes facerent, quamm unam ipsis Stephano et filiis
Pauli bani, secundam p r e f a t o Sigismundo, tertiamque annotato Farcasio
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assignarent. De factis siquidem prescriptorum iurium communium per prefatum
Johannem, item Paulum banum et Stephanum, necnon Farcasium et Sigismundum
communiter, sine divisione ubilibetpossessorum taliter duxeramus iudicandum, ut
in quibuscunque locis prescripti Farcasius et Sigismundus qualiacunque iura per
ipsos enarrata, per eosque item prefatum Johannem ac annotatos Paulum banum et
Stephanum communiter, sine divisione possedisse referrent et hoc ipse Stephanus
abnegaret asserendo huiusmodi iura salvis ipsius Johannis prefuisse, tunc ipse
Stephanus, si iurare vellet super eo, ut huiusmodi iura, per ipsos Farcasium et
Sigismundum communia existere asserta non communia, sed tantummodo pretacti
Johannis extitissent, coram eisdem nostro et pretacti capituli hominibus
sacramentum prestaret, qui si ipsum iuramentum prestaret, extunc huiusmodi iura
per ipsum mediante suo iuramento pro iuribus annotati Johannis verificata ipsis
Stephano et filiis Pauli bani remanerent. Si vero ipso Stephano ipsum suum
iuramentum deponere recusante ipsi Sigismundus et Farcasius super huiusmodi
iuribus communibus per ipsos assertis ita, quod huiusmodi iura per ipsos explicata
non tantummodo ipsius Johannis, immo etiam ipsorum, insuperque prefatorum
Pauli bani et Stephani extitissent et eisdem ipsi communiter, sine divisione usi
fuissent et ipsam possedissent, consimiliter in presentia prescriptorum nostri et
pretacti capituli hominum eorum iuramenta prestare tenerentur, qui si prestarent,
tunc huiusmodi iura communia ipsi noster et prenarrati capituli homines in quatuor
partes dividerent, quarum unam pro portione annotati Johannis prefatis Stephano et
filiis Pauli bani, deinde vero ex aliis tribus partibus unam similiter ipsis Stephano et
filiis Pauli bani, secundam pretaxato Farcasio et tertiam memorato Sigismundo,
partiumque heredibus relinquerent et committerent in sempiternum tenere et
habere, modo simili contradictione quorumlibet non obstante. Et post hec omnium
premissorum seriem, ut fieret expediens ad octavas festi beati Michaelis archangeli
tunc venturi nostre maiestatis personali presentie fideliter rescriberet capitulum
Zagrabiense annotatum.
Ipsis siquidem octavis festi beati Michaelis archangeli adherentibus Thomas
litteratus pro annotato Stephano Chupor et filiis Pauli bani cum procuratoriis
litteris predicti capituli ecclesie Chasmensis in ipsam nostram personalem
veniendo presentiam litteras iamfati capituli ecclesie Zagrabiensis super premissis
rescriptionales nobis presentavit clause emanatas habentes hunc tenorem:
Serenissimo principi domino Sigismundo Dei gratia inclito regi Romanorum
semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. regi, domino eorum
naturali, capitulum ecclesie Zagrabiensis orationum in Domino suffragia
devotamm cum peipetua fidelitate. Noverit vestra sublimitas, quod cum nos litteris
maiestatis vestre adiudicatoriis sub ipsius maiestatis vestre maiori, quo ut rex

Hungarie utitur, sigillo de et super facto divisionis possessionarie inter virum
magnificum Stephanum filium Georgii dicti Chupor de Monozlovv magistrum
ianitorem reginalium, necnon Akacium ac Demetrium et Georgium, filios condam
Pauli bani filii eiusdem Chupor actores ab una, et inter Sigismundum filium
Nicolai ac Farcasium filium Thome, similiter Chupor appellatorum de eadem
Monozlow in causam attractos parte ab altera fiende, clause emanatis nobisque
preceptorie loquentibus et directis reverentia, qua decuit receptis et tandem sub
impressione capitis sigilli nostri vestre excellentie in specie remissis iuxta
earundem continentiam unacum magistro Fabiano, aule maiestatis vestre notario,
homine vestro ad hoc specialiter pro ipsis partibus destinato nostros homines,
honorabiles viros, dominos videlicet Ladislaum archydiaconum kathedralem pro
parte ipsorum actorum et Johannem cantorem, socios et concanonicos nostros, pro
parte dictorum in causam attractorum ad ea, que in dictis litteris vestre serenitatis
adiudicatoriis seriatim continentur fideliter peragenda nostris pro testimoniis
transmisissemus fidedignos. Demum iidem cum prefato homine vestro ad nos
reversi nobis concorditer retulerunt isto modo, ut prefatus homo vester dictis
nostris testimoniis presentibus octavo die festi beati Jacobi apostoli nunc preteriti
et aliis diebus ad id congruis et sufficientibus ad facies castri Kossuchak nuncupati,
necnon universarum possessionum et portionum possessionariarum, tam videlicet
ipsarum trium partium, quam condam Johannis, consimiliter Chupor nominati de
dicta Monozlow, in eadem et eius districtu ubilibet habitarum ipsisque condam
Paulo bano et Stephano per vestram serenitatem ex causis et rationibus in pretactis
litteris vestris adiudicatoriis limpidius expressatis nove donationis titulo peipetuo
collatarum dictis partibus, videlicet Stephano ac Sigismundo et Farcasio
consimiliter presentibus accedendo
et primo idem castrum, quandam scilicet turrem lapideam veterem et desertam
in duas rectas partes dividendo unam earundem duarum partium a parte aquilonali
habitam cum ipsius pertinentiis ab eadem parte habitis pro ipsorum scilicet
Stephani ac filiorum bani dictique condam Johannis Chupor portionibus, prout
eandem mediam partem iidem antea simul tenuisse asserti fuissent, necnon
universas predictas alias portiones possessionarias ipsius condam Johannis per
ipsum in quibusvis villis et possessionibus in ipsa Monozlow habitis tentas et
possessas, sub eisdem limitatione et distinctione, quibus videlicet eas ipse condam
Johannes Chupor possedisset, a prescriptis tribus portionibus memoratorum
Stephani Chupor et filiorum Pauli bani, item Farcasii et Sigismundi sequestrando
cum cunctis ipsarum utilitatibus et notanter inter cetera loco ustionis cementi ac
fractionis lapidum in territoria ville Mykulynch vocate, que salvis dicti condam
Johannis Chupor prefuisset, habito commisissent eisdem Stephano et filiis dicti

condam Pauli bani ex vigore pretacte vestre collationis in perpetuum possidere,
reliquam directam medietatem prefati castri a plaga meridionali adiacentem,
similiter cum suis pertinentiis ab ipsa plaga existentibus, annotatis Farcasio et
Sigismundo relinquendo;
deinde omnibus possessionibus antiquis in quibuscunque possessionibus et
villis ipsarum trium partium existentibus numeratis terrisque arabilibus, fenetis et
vineis similiter antiquis ad easdem spectantibus cum fune undique mensuratis in
villa superioris provincie prefati districtus Monozlow, utputa in Zobocchyna, alio
nomine Vertlen, ad cuiuslibet ipsarum trium partium portionem per viginti septem
iobagionales ac in villa sub predicto castro existenti Warallya vocata per decem
inquilinorum sessiones equaliter, exceptis portionibus prefati condam Johannis
Chupor, fuisset inventum, item in villa Obed ad portionem ipsorum Stephani et
filiorum bani quatuor, ad ipsorum autem Farcasii et Sigismundi, cuiusvis videlicet
eorum, portionem quinque, in aliis autem villis et possessionibus eiusdem
superioris provincie in portionibus eorundem Stephani et fdiorum Pauli bani apud
manus ipsorum habitis sessiones quadraginta quinque et terrarum arabilium ad
easdem predictasque in dictis villis Vertlen et Obed ac Warallya vocatis habitas
sessiones spectantium mixtim cum terris dictorum Sigismundi et Farcasii
condamque Johannis locisque in diversis existentium ducenta et viginti quatuor ac
fenilium quindecim iugera ac dimensiones due, vulgo meeth dicte, et media,
quarum scilicet dimensionum quelibet contineret funes quindecim, singulos
l o n g i t u d i n i s q u a d r a g i n t a quatuor c u b i t o r u m , m o l e n d i n a autem et loca
molendinorum septem, in portionibus denique antelati Farcasii in eadem superiori
provincia habitis, demptis pretactis possessionibus Zobocchyna, Varallya et Obed
vocatis, sessiones, modo simili antique, quinquaginta octo et terrarum arabilium
cum terris predictarum possessionum Vertlen et Varallya ac Obeed ducenta
sexaginta et unum cum medio, fenilium autem decem et septem cum medio iugera
ac molendina et molendinorum loca novem, in portionibus siquidem dicti
Sigismundi, etiam in possessionibus dicte superioris provincie, modo simili
demptis villis Vertlen et Varallya ac Obed, sessiones quinquaginta septem et
terrarum arabilium, similiter cum terris dictarum villarum Vertlen, Varallya et
Obed, ducenta octuaginta et medium ac fenilium sedecim et similiter medium
iugera, molendinommque loca octo;
item in possessionibus et villis inferioris provincie eiusdem districtus
Monozlow ad portionem iamfatorum Stephani et filiorum bani sessiones
octuagintatres et terrarum arabilium ducenta sexaginta duo cum medio ac fenilium
viginti unum iugera et molendinorum loca septem, in portionibusque annotati
Farcasii in eadem inferiori provincia sessiones septuaginta octo et terrarum

arabilium ducenta viginti, fenilium vero decem et novem iugera ac dimensiones
due meth dicte, necnon molendinorum loca novem, in portionibus autem prefati
Sigismundi sessiones octuaginta una, necnon terrarum arabilium ducenta triginta
novem ac fenilium decem et novem iugera et molendinorum loca octo invente
extitissent et reperta.
Quibus quidem sessionibus et terris ipsarum trium partium in predictis superiori
et inferiori provinciis modo predicto inventis ipsis partibus volentibus simul et in
unum conputatis iidem Farcasius et Sigismundus ambo reperti fuissent prefatos
Stephanum et filios Pauli bani precessisse sessionibus decem et octo, ipseque
Sigismundus solus eosdem Stephanum et filios bani dictumque Farcasium
iugeribus triginta quatuor ac decem et octo funibus terrarum, de quibus scilicet
terris primo ipsi Farcasio pro adequatione portionis ipsius respectu portionis
memoratorum Stephani et filiorum Pauli quinque et deinde de residuitate
earundem terrarum, utputa viginti novem iugeribus ac decem et octo funibus,
cuilibet parti novem iugera ac dimensiones due et sex funes terre, de predictis vero
decem et octo sessionibus ab ipsis Farcasio et Sigismundo eisdem Stephano et filiis
bani sessiones sex et ab ipso Farcasio molendina duo cessissent, pro quibus scilicet
sessionibus prefatus homo vester ex eorundem Sigismundi et Farcasii voluntaria
demonstratione de portione ipsius Sigismundi in predicta superiori provincia
habita quatuor sessiones, unam videlicet in villa Bathakutha, in qua alias Nicolaus
Walar, duas vero in Cresynafalua, in quarum una condam Marcus et in secunda
Mathey Lonchar residissent, quartamque in Susych, penes fundum curie Doklen,
iobagionis dictorum Stephani et filiorum bani, habitas cum dictis novem iugeribus
ac duabus dimensionibus et sex funibus terre ibidem adiacentibus, de portione
autem prefati Farcasii, similiter in dicta superiori provincia existente, sessiones
duas, unam in Thamasteleke, in qua condam Chadonych moratus fuisset et aliam in
dicta Cresynafalwa existentes, loca videlicet domorum simpliciter, eoquod cetere
utilitates et terre ad easdem spectantes in medium aliarum terrarum ipsius Farcasii
mensurate extitissent dictis Stephano et filiis bani statuissent. Sed quia preter hoc
ex parte eiusdem Farcasii adhuc ipsis Stephano et filiis bani in loco Lahynyscha
vocato septem funes terre et tertia pars unius funis cedere debuisset," ideo ipsos
septem funes terre et tertiale unius citra easdem duas sessiones seu duo nuda et
simplicia loca domorum pro curiis et ortis earumpartim ad unam etpartim ad aliam
ipso Farcasio huic contradicente applicando prefataque duo loca molendinorum ab
eodem Farcasio ipsis Stephano et filiis bani provenientia, unum videlicet in dicta
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Tamasteleke et alium, scilicet locum in prescripta inferiori provincia in pertinentiis
possessionis Jegyvvdouyna eisdem Stephano et filiis Pauli bani, dicto autem
Farcasio quatuordecim iugera terre, eidem similiter ex parte annotati Sigismundi,
modo quo super cedentia, de portione eiusdem Sigismundi in ipsa superiori provincia habita extradedissent et commisissent possidere.
Preterea ipsi Sigismundus et Farcasius in vineis, tam eorum propriis ad curias et
celaria ipsorum pertinentes, quam iobagionum eorum in predictis ambabus
provinciis repertis, prelibatos Stephanum et filios Pauli bani iobagionesque eorum
in quinquaginta et novem dimensionibus meeth dictis precessissent, pro quarum
tertia parte ipsis Stephano et filiis bani exinde cedente de quadam vinea eorundem
Sigismundi et Farcasii communi Stephanowschak nominata in dicta superiori provincia existenti ex ipsorum Sigismundi et Farcasii similiter spontanea ostensione et
traditione quindecim dimensiones, pro residuo vero quandam aliam eorundem
Farcasii et Sigismundi vineam a dudum incultam etpenitus desolatam supra dictam
curiam ipsorum Stephani et filiorum bani contigue adiacentem, eo quod tam in
ipsorum Stephani et filiorum bani iobagionumque eorum, quam dictorum Farcasii
et Sigismundi ac similiter iobagionum eorum vinearum necnon vinee inculte et
deserte fuissent mensurate ipso Stephano tum pro eo tumque propter bonum pacis,
ne ratione premisse inmediate contiguitatis et propinqui situs ipsius vinee ad
dictam suam curiam amplius contentio inter partes oriretur acceptante eidem
Stephano et filiis bani idem homo vester assignasset.
Ceterum, quia mensuratis locis curiarum ipsarum partium sub predicto castro
existentium locus prioris curie ipsorum Stephani et filiorum Pauli bani quatuor
dimensiones et decem funes, necnon locus cuiusdam alterius curie antique,
videlicet condam Stephani et Mathyus, fratrum condivisionalium ipsarum partium,
ad easdem partes prefatumque condam Johannem Chupor simulcum aliis
eorundem Stephani et Mathyus iuribus possessionariis communiter devolute, in
cuiusque loci curie facie quidam murus pro domibus edificandus dudum inceptus
et nondum consumpmatus extitisset et haberetur, supra quenquidem locum curie
antique eminentius curia et domus eorundem Stephani et filiorum Pauli bani de
novo preparate haberentur simulcum eisdem domibus dimensiones similiter
quatuor, loca autem curiarum dictorum Sigismundi et Farcasii, videlicet cuiusvis
eorum, dimensiones septem continerent, idcirco quarta parte ipsius antique curie
ad predictas partes, necnon annotatum Johannem ut prefertur communiter
devolute, pro portione ipsius Johannis antedictis Stephano et filiis Pauli bani
cedente, una videlicet dimensione excisa de eadem et ipsis Stephano et filiis Pauli
bani derelicta, tribusque partibus eiusdem antique curie, tribus videlicet
dimensionibus predicto loco alterius curie eorundem Stephani et filiorum Pauli

bani quatuor, ut predicitur, dimensiones et decem funes terre continenti adiunctis et
similiter ipsis Stephano et filiis Pauli bani superfluerent dimissis, suprefluerent
exinde aput ipsos Stephanum et filios Pauli bani predicte decem funes terre inter
ipsas tres partes dividende, pro quarum una tertia parte, tres videlicet funes et
tertiale unius a parte curie dicte Sigismundi eidem Sigismundo et alii similiter tres
funes et tertia pars unius a parte curie sepefati Farcasii ipsi Farcasio de terra ipsius
antique curie idem homo vester extradedisset.
Item in eadem inferiori provincia quoddam nemus arborum castanearum ipsas
quatuor partes, videlicet Stephanum et filios Pauli bani, item Farcasium et
Sigismundum dictumque condam Johannem communiter contingentium in
quatuor partes idem homo vester divisisset et duas partes ipsarum quatuorpartium,
unam videlicet pro portione ipsius Johannis, aliam autem pro prefatorum Stephani
et filiorum bani eisdem Stephano et filiis bani, tertiam prefato Farcasio,
quartamque annotato Sigismundo dimisisset.
Et quod idem Sigismundus et Farcasius quandam vallem prope curiam prefati
condam Johannis a parte septemtrionali habitam usu in latere montis ab ipsa plaga
septemtrionali quedam domuncule per ipsos Stephanum et filios Pauli bani locari
ac terre in eodem monte de silvis et mbetis extirpari procurate, quedam etiam
iugera terre arabilis in ipsa valle haberentur a[...]dendo terram eorum cum ipsis
Stephano et filiis bani annotatoque Johanne Chupor communem fuisse et super eo,
si ipsi vester et nostri homines huiusmodi terrarum tam extirpatarum, quam
arabilium in ipsis valle et monte existentium medietatem eis dare vellent, se iurare
velle indicassent, in prefato Stephano ipsam vallem et montem predictum terrasque
prefatas salvis ipsius Johannis Chupor fuisse et tempore donationis iura
possessionaria eiusdem sibi et dicto Paulo bano fratre sub regimine et potestate eius
extitisse, insuperque hoc, ut si etiam ipsi Sigismundus et Farcasius superinde
iurarent, nec teneretur ipse talismodi terras extirpatas cum eis dividere, sed alius
locus similis pro extirpandis terris et domibus locandis aptus ipsis deberet assignari
e c o n t r a allegante, p r o p t e r q u a m ipsis p a r t i b u s s u p e r i n d e a l t e r c a n t i b u s
deliberationem huiusmodi petentibus eisdem partibus vestre celsitudinis in
presentiam iidem vester et nostri homines duxissent differendum.
Deinde ipsi Sigismundus et Farcasius dixissent, quod in oppido Alsomonozlow
vocato in quodam loco ex opposito parochiali ecclesie ipsius oppidi a parte
aquilonali, ubi nunc forent quidam inquilini memoratorum Stephani et filiorum
Pauli bani noviter locati, dudum due antique sessiones fuissent, que in numerum
aliarum sessionum ipsorum Stephani et filiorum Pauli bani in ipso oppido
habitarum non essent conputate, que ad rationem ipsorum Stephani et filiorum
Pauli bani conputari deberent. Tandem prefati vester et nostri homines superinde a

senioribus iobagionibus partium predictarum in dicto oppido conmorantibus ad
f i d e m e o r u m Deo d e b i t a m ipsis p a r t i b u s a d m i t t e n t i b u s i n t e r r o g a n d o
conpa[...]issent, quod per condam Georgium fratrem ipsius Stephani in predicto
loco, in terra scilicet sua arabili nunc ad portionem dictorum Stephani et filiorum
bani mensurata duo inquilini fuissent locati. Adhuc dictus Farcasius unum fundum
curie in fme ipsius oppidi ab oriente in linea a plaga septemtrionali adiacente
situatum ad portionemque pretactorum Stephani et filiorum bani conputatum suum
fiiisse et ad portionem suam pertinuisse asserendo super eodem se iurare velle
recitasset et dum ipsi vester et nostri homines cum eadem Farcasio, necnon
prelibato Stephano ad faciem prefati fundi curie pro audiendo iuramento ipsius
Farcasii accessissent, tunc idem Farcasius iurare noluisset, propterquod iidem
vester et nostri homines tam dictum fundum curie, quam predictos inquilinos
prefatis Stephano et filiis Pauli bani reliquissent.
Item in villis ipsarum partium circa fluvium Zawe habitis ad cuiuslibet
earundem trium partium portionem invente extitissent equaliter sessiones
quadraginta quatuor, terrarumque arabilium ad portionem dictorum Stephani et
filiorum bani ducenta quadraginta unum iugera et octo dimensiones meeth dicte,
fenilium vero dimensiones viginti octo, ad portionem autem prefati Sigismundi
terrarum arabilium ducenta quadraginta iugera, feniliumque dimensiones similiter
viginti octo, ad portionem vero dicti Farcasii terrarum arabilium ducenta
quadraginta iugera et dimensiones tres, feniliumque dimensiones viginti sex.
Itaque ipsi Stephanus et filii Pauli bani undecim, dictus autem Farcasius tribus
dimensionibus terre prefatum Sigismundum precessissent, de quibus unicuique
ipsarum partium pro tertia parte quatuor dimensiones cum media et tertiale unius
medie, de fenilibusque dicto Farcasio ex parte prenarratorum Stephani et filiorum
bani una et ex parte dicti Sigismundi alia dimensiones cederent.
Item in villis earundem partium penes fluvium Chasme existentibus cuilibet
ipsarum partium cessisset per singulas septem sessiones et terrarum arabilium ad
portionem annotatorum Stephani et f i l i o r u m Pauli bani viginti tres, ad
portionemque dicti Farcasii decem et octo, ad portionem vero prefati Sigismundi
viginti quatuor dimensiones essent invente, et sic ipsi Stephanus et filii bani
quinque, dictus autem Sigismundus sex dimensionibus terre prefatum Farcasium
precessissent, ex quibus cuilibet parti dimensiones tres cum media et tertiale unus
medie provenire deberent. Sed quia hoc supervenientibus interim inundationibus
aquarum dividi inter partes tunc nequissent, ideo ipsi vester et nostri homines
commisissent, ut decrescentibus ipsis aquis dum comode fieri poterit, premissa
modo predicto inter se perficere deberent.

Item clausure aquarum et piscium vulgo Zop seu Zege dicte per fluvios Chasme
predictum ac Lonya et Chernech vocatos, in toto viginti sex, ipsas tres partes cum
predicto condam Johanne Chupor communiter contingentes haberentur, quarum
redditus et obventiones in quatuor partes dividerent, itaque due partes ipsarum
quatuor partium, una videlicet pro portione antelati condam Johannis et alia pro
ipsorum Stephani et filiorum bani ipsis Stephano et filiis bani, tertia autem prefato
Sigismundo, quarta vero annotato Farcasio per piscatores eorum more solito
aministrarentur.
Item in eodem fluvio Chasme duo loca antiquorum molendinorum partes
predicte olim fuisse astruxissent, quorum unum, superius videlicet in predicta villa
Obed ipsi Sigismundus et Farcasius dictorum eorum, necnon ipsorum Stephani et
condam Pauli bani patrum Johannisque Chupor communem fuisse, aliud autem
inferius Domchychmolna appellatum pretactorum condam Stephani et Mathyus
fratrum ut prefertur ipsarum partium condivisionalium prefuisse et partes ad
easdem communiter derivatum extitisse, tandemque in divisione inter earundem
partium progenitores ac° dictum condam Johannem de iuribus ipsorum Stephani et
Mathyus facta prefatum molendinum superius in dicta villa Obed habitum ipsis
Johanni et Georgio, patri annotatorum Stephani et Pauli bani, dictumque
molendinum' 1 inferius Domchychmolna nuncupatum memoratis Thome, dicti
Farcasii, necnon Nicolao, pretacti Sigismundi patribus cessisse retulissent, ipso
Stephano iamdictum molendinum in prefata villa Obed prelibati condam Georgii,
sui et dicti Pauli bani patris ipsorumque dumtaxat, prescriptum autem aliud
molendinum Domchychmolna appellatum ipsorum condam Georgii, patris sui ac
Johannis Chupor antelatorumque Thome et Nicolai earundemque partium
communem esse et communiter per ipsas partes tentum extitisse et hoc, ut idem
molendinum Domchychmolna non commune ipsarum partium, sed dictorum
Thome, i p s i u s Farcasii, dictique N i c o l a i , pretacti Sigismundi patrum,
consequenterque ipsorum Farcasii et Sigismundi tantummodo eis, ut prefertur,
mediante dicta divisione deventum et non cum ipsis Stephano et Paulo dictoque
Johanne commune fuerit iuramento eiusdem Farcasii committere velle referente,
qui quidem Farcasius huiusmodi iuramentum in se sponte suscipiens modo
premisso prestitisset et ipsum locum molendini suum et dicti Sigismundi fore
verificasset sub inferendo, ut prelibati Stephanus et filii Pauli bani aliud
molendinum novum super navibus subtus locum ipsius molendini antiqui sui et
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dicti Sigismundi preparare fecissent, pretextu cuius ipsi Farcasius et Sigismundus
in dicto loco prefati antiqui eorum molendini preagregatione aquarum ex
restrinctione clausure dicti novi molendini annotatorum Stephani et filiorum bani
supratumescentium construi facere non valerent petentes sibi hoc rectificare. Unde
predicto superiori loco dicti molendini in prefata villa Obed ipsis Stephano et filiis
bani, ipso vero inferiori D o m c h y c h m o l n a n o m i n a t o eisdem F a r c a s i o et
Sigismundo dimissis ipsi vester et nostri homines commisissent, ut iidem
Stephanus et filii bani huiusmodi eorum novum molendinum ab inde infra festum
nativitatis Domini nunc venturi removere et in alio loco, quo malerent, absque
tamen impedimento prefati molendini eorundem Sigismundi et Farcasii locare
deberent atque possent, et quod quendam locum molendini, quod videlicet
molendinum condam Johannes Chemer in loco communi earundem partium de
ipsarum annuentia alias tenuisset, eisdem partibus communiter tenere reliquisset.
Curnque hiis peractis ipsi vester et nostri homines q ad faciern cuiusdam silve
dictas quatuor partes, videlicet ipsos Stephanum et filios Pauli bani ac
Sigismundum et Farcasium, necnon pretitulatum condam Johannem communiter
contingentem, in qua scilicet silva communi non prefatus condam Johannes, sed
solum ipse alie tres partes, videlicet Paulus banus et Stephanus, item Sigismundus
et Farcasius novas villas plantasse et locasse dinoscerentur accessissent et visis
sitibus ac circumstantiis, qualitatibusque et quantitatibus dictarum villarum
noviter locatarum in eadem silva communi non extirpata locum aptum pro portione
annotati condam Johannis, quarta scilicet parte, tantundem de ipsa silva communi,
quantum una ipsarum trium partium esset, pro locandis villis perquirere et iamfatis
Stephano et filiis bani deputare voluissent, tunc ipsi Farcasius et Sigismundus
quasdam terras arabiles, quibus nunc populi dictorum Stephani et filiorum bani in
quadam eorum nova villa residentes uterentur, ad dimensiones quinquaginta octo a
quodam meatu aque circa extremitates sive fmes ortorum prefate nove ville
ipsorum Stephani et filiorum bani habito versus aliam villam ipsarum partium cum
predicto condam Johanne communem Palachna nuncupatam se extendentes
demonstrando veteres terras arabiles usualesque et pascuas ipsius possessionis
eorum communis fuisse et ab antiquo ad eandem dumtaxat pertinuisse, per
eosdemque Paulum banum et Stephanum ad dictam eorum novam villam annexas
esse et super hoc se iurare velle recitassent, in cuius contrarium ipse Stephanus
taliter obiecisset, ut ipse et prefatus Paulus banus huiusmodi terras, quas prefati
Sigismundus et Farcasius ad dictam possessionem ipsarum partium communem
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pertinuisse dicerent, de silvis et rubetis per ipsorum populos in dicta eorum nova
villa residentes extirpari procurassent, omnes enim silve, tam videlicet de quibus
prefate terre forent extirpate, quam alie, in quibus per ipsas tres partes ville locate
existerent, ipsarum quatuor partium fuissent communes populisque ipsarum in
quibusvis possessionibus earum residentibus usuales, quelibet autem possessiones
ipsarum partium communes inter ipsas in portiones sequestrate et terre ad easdem
spectante per singulas sessiones eq[...]iter divise essent, unde ipsi Farcasius et
Sigismundus h u i u s m o d i terras, que videlicet ad cuius partis portionem
pertinuissent demonstrarent. Et quia ipsis Sigismundo et Farcasio hoc indicare
nequeuntibus prefati vester et nostri homines ipsas terras, quas ipsi Sigismundus et
Farcasius ad dictam eorum communem possessionem pertinuisse retulissent de
silvis et rubetis ac virgultis communibus extirpatas esse ex relatibus earundem
partium intellexissent, p l u r a q u e virgulta et r u b e t a preter ipsa extirpata
stirpationibus apta in eadem parte inter terras arabiles ipsarum partium existere
conspexissent, ob hoc visum fuisset ipsis super huiusmodi terris neutri partium
iurare licere, sed de ipsis rubetis in locis ad extirpandum aptis et congruis
tantundem, quantum essent ipse terre extiipate, dictis Sigismundo et Farcasio
deputari debere, igitur ipsis terris extirpatis memoratis Stephano et filiis bani
derelictis de prefatis rubetis et virgultis ad dimensiones triginta duas se extendentes
cum supplemento quatuordecim dimensionum dicte terre extirpate et mollificate
iamfatis Sigismundo et Farcasio prefatus homo vester deputasset.
Item ex alia parte eiusdem nove ville ipsorum Stephani et filiorum bani, a parte
utputa alterius possessionis predictarum quatuor partium communis Jazol vocate,
quandam quantitatem terrarum arabilium, quas similiter ipse Stephanus per
populos in dicta sua nova villa commorantes de silvis et rubetis extirpatas fore
dixisset, ad dimensiones quinquaginta septem se extendentem, iidem Farcasius et
Sigismundus antea etiam terras arabiles ipsius communis possessionis eorum
extitisse et modo simili per ipsos Paulum banum et Stephanum ad dictam eorum
novam villam applicatas fore astruxissent, ex quibus videlicet terris per
demonstrationem seniorum iobagionum ipsarum partium terram ante locationem
ipsius nove ville arabilem ad ipsam communem possessionem ipsarum partium
spectantem sedecim dimensiones continentem solummodo conperissent, quam in
quatuor partes dividendo duas partes earundem quatuor partium, unam videlicet
pro ipsorum Stephani et filiorum bani, aliam pro annotati condam Johannis
portionibus eisdem Stephano et filiis bani, tertiam prelibato Sigismundo et quartam
annotato Farcasio ipse homo vester reliquisset, ita tamen, quod ipsi Farcasius et
Sigismundus de frugibus seu segetibus in ipsis terris eis modo predicto deventis per
populos ipsorum Stephani et filiorum bani hoc tempore seminatis decimam partem

tantummodo pro terragio tollere et recipere valerent, residuumque ipsarum
terrarum extirpatarum cum rubetis et virgultis in similibus locis stiipationibus aptis
eisdem Sigismundo et Farcasio supplevisset.
Quia vero in ipsa silva communi pro portione sepelato condam Johannis
Chupor, quarta scilicet parte, locus pro locandis villis ita aptus sicuti essent
locationes villarum dictarum trium partium reperire et dictis Stephano ac filiis bani
deputare nequisset, pro eo ipse homo vester dictas locationes novarum villarum per
ipsas tres partes fieri procuratas cum earum utilitatibus in quatuor partes sortiendo
portionis ipsorum Stephani et filiorum bani, que pro una tertia parte portionibus
dictorum Sigismundi et Farcasii maior inventa extitisset, medietatem pro portione
annotati condam Johannis Chupor et aliam medietatem pro portione ipsorum
Stephani et filiorum bani, quarum scilicet medietatum portionis ipsorum Stephani
et filiorum bani qualibet portio prefati Sigismundi quinque iugeribus terre
precederet eisdem Stephano et filiis bani, tertiam siquidem, utputa ipsius
Sigismundi ipsi Sigismundo et quartam, videlicet annotati Farcasii, quam etiam
dicta portio prelibati Sigismundi decem et septem iugeribus terre precederet, dicto
Farcasio de silvis et rubetis communibus adequando ita videlicet, quod rubeta seu
virgulta a parte pretitulate nove ville ipsorum Stephani et filiorum bani a quadam
via per quam iretur de prescripta villa Jazol sursum ad aquilonem versus predictum
oppidum Alsomonozlow et quadam alia magna via, que duceret de prefata nova
villa dictorum Stephani et filiorum bani ad aliam novam villam memoratorum
Sigismundi et Farcasii et deinde versus ecclesiam omnium sanctorum in modum
crucis pertransita flectendo per rubeta ad dextram usque quasdam duas magnas
arbores iliceas de novo consignatas adiecente ipsis Stephano et filiis bani, ab alia
autem parte ipsius vie, a parte videlicet novarum villarum dictorum Farcasii et
Sigismundi eisdem Sigismundo et Farcasio, deinde vero quarundam aliarum
silvarum, necnon r u b e t o r u m et virgultorum inter dictam novam villam
annotatorum Farcasii et Sigismundi ac predictam ecclesiam et villam omnium
sanctorum aliasque quasdam communes villas earundem partium circumiacentes
existentium et habitarum per dictam magnam viam versus dictam ecclesiam
omnium sanctorum a quadam valle a sinistra parte ipsius vie inter huiusmodi
rubeta, a plaga videlicet meridionali adiacente, supra caput cuius scilicet vallis
secus predictam viam quoddam fenetum populorum de dicta nova villa dictorum
Farcasii et Sigismundi noviter extirpatum haberetur procedendo directam
medietatem ex utraque parte ipsius vie decem et octo funes cum medio in
longitudine ipsius vie continente ex parte dicte nove ville pretactorum Sigismundi
et Farcasii ipsis Sigismundo et Farcasio, et tantundem versus dictam ecclesiam
omnium sanctorum ac a parte cuiusdam alterius nove ville prenarratorum Stephani

et filiorum bani per condam Georgium, fratrem ipsius Stephani locate, modo simili
ex utraque parte dicte vie habitas et adiacentia, ipsis Stephano et filiis bani ac
eorum heredibus commisisset possidere, tenere et habere, quandam particulam
lpsarum silvarum et rubetorum inter predictam vallem et pretactam novam villam
ipsorum Farcasii et Sigismundi, dictamque aliam villam ipsarum partium
communem Jazol appellatam existentem, necnon alias cunctas silvas maiores et
glandinosas, tam in montibus, quam in plano ubivis habitas ipsas partes
communiter c o n t i n g e n t e s c o m m u n i earundem partium usui relinquendo
contradictione ipsarum partium non obstante nostris et ecclesie nostre iuribus
semper ubique salvis r remanentibus.
Et prout premissa iidem vester et nostri homines per ipsos peracta fore
recitaverunt et nobis in regestro apportarent, vestre maiestatis personali presentie
ad octavas festi beati Michaelis archangeli nunc venturi, terminum videlicet in
dictis vestris litteris adiudicatoriis prefixum seriatim duximus rescribendum.
Datum sexagesimo die diei executionis premissorum, anno Domini millesimo
quadringentesimo vigesimo secundo [1422. marc. 13.].
Quibus quidem litteris ipsius capituli Zagrabiensis rescriptionalibus productis
quia ex serie earundem prescripti noster et eiusdem capituli homines pro partibus
prenotatis deputati in predicto per nos ad hoc assignato termino ad facies dictarum
universarum portionum et iurium possessionariarum, necnon prenotati castri
Kossuchak nuncupati, tam videlicet ipsarum trium partium, quam annotati condam
Johannis Chupor, dictis partibus, videlicet Stephano, necnon Farcasio et
Sigismundo presentibus accessisse, et primo portionibus pretacti condam
Johannis, tam in predicto castro, quam aliis universis possessionibus et villis in
predicto districtu Monozlow ubilibet habitis, sub eisdem limitatione et
distinctione, quibus eas ipse condam Johannes possedisset, a prescriptis tribus
portionibus memoratarum trium partium, videlicet Stephani et filiorum Pauli bani,
item Farcasii et Sigismundi sequestrando cum cunctis ipsarum utilitatibus eisdem
Stephano et filiis Pauli bani, ipsorumque heredibus ex virtute pretacte nostre
collationis in perpetuum possidere commissis et statutis, deinde ipsas tres
portiones p r e f a t a r u m trium partium cum omnibus ipsarum utilitatibus et
pertinentiis prenotatis in tres partes rectas et equales iuxta premissam nostre
maiestatis commissionem divisisse, et modo prenarrato adequando ipsis tribus
partibus et similiter ipsarum heredibus et posteritatibus universis iure eis
incumbenti in evum possidendum reliquisse, statuisseque et commisisse reparatur,
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idcirco nos prelatorum et baronum nostrorum regnique nostri nobilium nobiscum
tribunal iudiciale consedentium assumpto consilio iamdicta universa iura
possessionaria annotati condam Johannis Chupor, necnon prefatam directam
tertiam partém cunctarum premissarum trium portionum partium iamfatarum, uti
premittitur, partes inter easdem divisarum modo antelato prelibatis Stephano et
filiis Pauli bani statuta et derelicta relinquimus et committimus eisdem Stephano et
filiis Pauli bani eorumque heredibus et cunctis posteritatibus, similiter cum
omnibus ipsorum et earum utilitatibus et pertinenciis quibuslibet iure, quo eis ex
premissis attinere dinoscuntur in sempiternum possidere, tenere et habere, salvo
iure alieno. In cuius rei m e m ó r i á m f i r m i t a t e m q u e p e r p e t u a m presentes
concessimus litteras nostras privilegiales pendentis autentici sigilli nostri
dupplicis, quo ut rex Hungarie utimur, munimine roboratas.
Dátum Bude, sexagesimo die octavarum festi beati Michaelis archangeli
predictarum, anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo secundo [1422.
dec. 4.], regnorum nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo sexto, Romanorum
duodecimo et Bohemie tertio.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. (Az Erdődy családnak az Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv-ban letétként őrzött levéltárából. Régi jelzete: 63-1-20. Mai jelzete: 11069.)- A hátlapján a selyemzsinór befűzése mellett: Stephanum Chupor; az oklevél felső részén: Stephanum Chupor,
alatta: divisionalis ad Monozlow.
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Comitatus Sopronien[sis]). 34 Míg vármegyei esküdti tevékenysége további kutatásokat igényel, ura birtokain annak érdekében tett szolgálatairól bőven lehet az előzőekhez hasonló példákat hozni. Pl. 1639-ben Nádasdy a sertéstized személyválogatás (és jogi statusra való tekintet) nélküli beszedésével bízta meg a felsővidéki
jószághoz tartozó nemesi és nem nemesi falvakban. 53 1641-ben Adorján (Adorian)
András számtartót magához véve — hasonló szigorral — a gabonadézsma beszedését kellett megtennie. 36 (Jelenleg nem ismert arra vonatkozó adat, hogy Bezerédy 1639-1641 során Nádasdy birtokigazgatásában is hivatalt töltött volna be.)
Bezerédy György nem csak Sopronban, hanem a szomszédos Vas közgyűlésein
is képviselte dominus-át. Személyének fontosságát az információ áramlás oldaláról is jelzi az alábbi, 1643 júliusában megtörtént eset: Mankóbüki Horváth Ferenc
Vas vármegye jegyzője Csepregről érkező szolgájától tudta meg, hogy Bezerédy
másnap Nádasdy Ferenc főispán meghagyásából Szombathelyre, a gyűlésbe igyekezik. A jegyző e hírből értesült arról, hogy a vezető familiáris Meszlenben szeretne vele találkozni, kérve: ott várják be egymást. Bezerédyhez írt válaszában egyszerre informálódott és pontosítani próbált Horváth jelezve, ő nem tudott mostani
gyűlésről: „... hanem az jövendő czötörtökre tartottam hogi megh leszen...", azért
arra kéri Bezerédyt, ha mégis a hű familiáris hírei lennének pontosak, akkor értesítse őt azonnal a levelet vivő szolga útján. 37 E téren feladatai szinte folyamatosak: pl.
1649. december végén a Vas vármegye főispáni hivatalát (is) viselő Nádasdy Ferenc őt képviselő főember szolgákként, Bezerédyt és Hollósy Gáspárt küldte a törvényhatóság közgyűlésére, 38 miként 1651 december 4-i szombathelyi közgyűlésében is Bezerédy képviselte Nádasdyt. 39
A Sopron vármegyei képviselet a feladatkör immáron egy-két tartalmi összetevőjére is rámutat. 1649 januárjában ura felszólította: a képviselete során különösen
figyeljen arra, hogy Nádasdy — itt nem részletezett — dolgaiban milyen utasítást
adtak a törvényhatóság követeinek, azaz miképpen képviseli az ügyeket a törvényhatóság, továbbá a vallási kérdésekben pedig nyerjen a törvényhatóságtól bizonyságlevelet arról, hogy Nádasdy ellen a vármegyei hatóság előtt eddig semmilyen
panasz nem merült fel. (Nem feledkezhetünk meg arról, hogy Nádasdy Ferenc
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Uo. Horváth Ferenc Bezerédy Györgynek, Mankóbük, 1643. július
MOL P 1314 Batthyány cs. lt. Missiles, Nr. 32.188. Nádasdy Ferenc Batthyány Ádámnak, Keresztúr, 1649. december 24.
VaML IV. A. 1. a. Vas vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei 2. kötet, 372. p.
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1639.

zás jelenleg csak a címzésekben ragadható meg: az év második felében, augusztusban, ákosházi Sárkány Miklós, majd novemberben az ugyancsak Nádasdy szervitor Swastics István már a fiatal Nádasdy Ferenc udvarának „vezető" familiárisként (aulae familiari primario) titulálja Bezerédyt. 48
Az 1636-1638 közötti években Bezerédy részben ura különféle birtokügyeiben
tevékenykedett (birtokviták, végzések határok felől), hasonló célból 1639 elején
— Nádasdy Ferenc utasítására — még Esterházy nádorhoz is el kellett mennie. 49
Az utóbbi év májusában ura érdekeinek képviseletében — Tompa György prefektussal egyetemben — kényesebb feladatot kapott. Május végén, június elején a
„praedicator uraimek[nak]" csepregi gyűlésébe kellett elmennie, „... es ha mi minket concernalo a vagy ellenünk való causak elö kelnenek, azokra szorgalmatos
vigyazasa legyen...' 0 0
A következő — ahogy még sok későbbi — esztendő is ura mellett, sokrétű
familiárisi szolgálattal telt el. így 1640 októberében szekerekkel és kísérettel Győrbe, majd Révkomáromba kellett Nádasdy Ferencet kísérnie.^1 1641-ben Nádasdy
érdekeinek Sopron megyei, közgyűlésen megteendő képviseletével bízta meg, ezzel a feladatok újabb típusa vette kezdetét. 32 Ismert, hogy 1643 augusztus/szeptember fordulóján meg kellett jelennie Harkán, Nádasdy udvari népének és a „házi
uraimnak" a mustráján. Sajnálatos, hogy e ténynél többet a mustra lefolyásáról, az
ott megjelentekről jelenleg nem tudunk. 5J
A tárgyidőszakban Bezerédy Sopron vármegye tisztikarába is bekerült. 1630-as
évek hiányos aktasorozatában elsőként Karoll István szolgabíró 1638. november
l-jén írott levele említette őt Sopron vármegye esküdteként (jurato ass[ess]ori

48

Uo., Sárkány Miklós Bczcrcdy
Bezerédy Györgynek, Torony,
arra utasítja, hogy kíséretében,
cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 2.,

Györgynek, Pusztacsalád, 1638. augusztus 30., Swastics István
1638. november 25. Ez év augusztusában Nádasdy Bezerédyt
birtokügyekben menjen vele Kcrcsztúrra. MOL P 57 Bezerédy
Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgyhöz, Sárvár, 1638. augusztus

49

Uo., 9. cs. VII. No. 2. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Sárvár, 1638. augusztus 18., No.
3. uő., Sárvár, 1639. január 2., No. 4. uők. 1639. dcccmbcr 28.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. doboz, Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Borsmonostor, 1639. május 28. Vö.: Pctyr Sándor. A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története
1. kötet. Sopron, 1924. (továbbiakban: Pctyr, 1924.) 81-86. p.

18.
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MOL P 57. 9. cs. VII. No. 5. Bezerédy cs. (kámi) lt, Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek,
Sárvár, 1640. október 13.
Uo. No. 6., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgyhöz, Keresztúr, 1641. november 14.
Uo. No. 7., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Keresztúr, 1643. augusztus 22.

Tételek

1629
Thurzó Ádám

1632
Nádasdv Pál

1634
Révay Judit

1647
Nádasdv Ferenc

9

?

Udvarunknál
magának tisztességes asztala,
szolgálóinak a
konyháról étel

Ital magának
és szolgálóinak

Szolgáinak
napi 2-2 icce
sör

Lovainak takarmány

20 mérő zab,
4 lovának Szt.
napi l - l öl szé- Mihálytól Szt.
na
Györgyig elegendő abrak és
széna

Egyéb

Ha útra küldik,
elegendő költség

1634: amikor
az udvarnál
van, lovainak
külön széna,
abrak

Lovainak elegendő abrak,
széna

Amikor a földesúr asszony
dolgaiban útra
küldik, illendő
költség

Ha útra küldik
az úthoz képest
illendő költség.

A típus-szövegeket tartalmazó konvenciók mellett a további finom elemzések
szükségességére mutatnak a bemellékelt számadás-töredékek: 1634-ben Madarász Markó kapui tiszttartó a pordányi termésből 8 Ft értékben 20 köböl zabot adott
ki, 1641 -ben Thury Benedek postára 32 Ft készpénzt adott, Bezerédy 10 akó borát
Szentmiklósról kapta, míg 20 köböl gabonáját Siittörről (Swytörwll). 43
A konvenciós szerződések közül az 1634. évi jelzi: Nádasdy Pál halálával
Bezerédy György dominus-ának özvegye, gr. Révay Judit familiárisi körében maradt, gyakorlatilag: továbbra is Nádasdy familiáris volt.4fl Két évvel később, 1636
szeptemberében, egy esküvői meghívón őt gr. Révay Judit primarius familiaris-aként címezték. 1638 elején e titulussal írt hozzá János unokatestvére is.47 A válto-
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További részletekkel: MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. V. No. 11. Az egykorú Nádasdy
uradalmakról: Tholt Judit: A sárvári uradalom majorgazdálkodása a XVII. század első felében. Bp., 1934. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez 10.)
így címzi neki a sürgősen Keresztúrra hívó levelet Ráttky is („...mas egyeb dolghait kegd ott
hon hattra hagyvan, cz jővő hettfejen nyolez orara jőjőn ide KcreBttura, hogy itt leven
minnyajan, allapatunk miben maradgyon tudhassuk.") SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1.
doboz. Ráttky György Bezerédy Györgynek, Keresztúr, 1634. július 27.
Uo., Füzeri János Bezerédy Györgynek, Csesztkoc, 1636. szeptember 23., Bezerédy János
Bezerédy Györgynek, Felsőszelcste, 1638. január 31.

ideig — gr. Erdődy Tamás dalmát-horvát-szlavón bán, varasdi főispán szolgálatában is állt, miként azt egy 1613. évi, a bán által kiállított bizonyságlevél tanúsítja.
(1614-ben pedig már őt is Nádasdy Pál szervitorai között találjuk.)41
Bezerédy Györgyöt 1631 szeptemberétől ismét Nádasdy Pál szolgálói között találjuk. Az 1647-ig folyamatosan fennmaradt konvenciós jegyzékek a státusában
beállott változást is érzékeltetik: 1633-tól nevezik őt „főember szolgának". 42 Fizetéséről, annak változásairól kivonatosan az alábbi táblázat tájékoztat. 43
1. sz. táblázat
Bezerédy György konvenciói

1629-1647

1629
Thurzó Ádám

1632
Nádasdy Pál

1634
Révay Judit

1647
Nádasdv Ferenc

Készpénz

80 Ft
(egy lóra 20 Ft)

64 Ft

80 Ft44

60 Ft

Ruházatra
(szövet/készpénz)

Egy vég
karasia, 5 rőf
gránát posztó

9 röf csizmazin

Magának és
szolgálóinak
élelmezésre

Bezerédynek a
dominusnál
„asztal" jár,
továbbá 20
mérő búza, két
szolgájának
napi l - l öreg
pár kenyér

3 szolgájának
napi 4^4 cipó,
vagy heti pénz
úgy, mint a többi lovasnak

Tételek

41

42
43
44

-

Vagy 9 rőf
csizmazin, vagy
32 Ft

Szolgáinak
napi étel és 4-4
cipó
1633-tól: főember szolga titulustól: magának
tisztességes
asztala,

SL XIII. 21. Petőházi Zeke cs. lt. 20. d., Fasc. 25. No. 32., Monyorókcrék, 1613. július 6.
Zeke Györgyről és a családról: Dominkovits Péter: Közigazgatástörténct - családtörténet. Egy
16-18. századi Sopron vármegyei hivatalviselő család, a petőházi Zekék. In: Fejezetek Győr,
Moson és Sopron vármegyék közigazgatásának történetéből. Szerk.: Horváth József. Győr,
2000. 39-67. p. (továbbiakban: Dominkovits, 2000.)
Az 1629-1647 közötti, éves konvenciók sora: M O L P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. V. No.
11.
A táblázat forrásai: MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. V. No. 11.
Nem lehetetlen, hogy a készpénz-járandóság évi növekedése a ruházat miatt, c tétel beépítésének köszönhető.

Vezető Nádasdy familiáris - vezető vármegyei hivatalviselő:
Bezerédv (IV.) György
Bezerédy György tanuló iskoláztatási helyeiről, tanuló éveiről jelenleg nem ismert
adat. 1626-ban „iambor szolga" titulussal Nádasdy Pál szervitorai közé tartozott, útját az a Nádasdy familiáris Ráttky György is egyengetni próbálta, aki 163 l - l 637 között a dunántúli főkapitány-helyettes (vicegenarális) tisztét töltötte be/ 6 Nádasdy
Pál udvarából még 1628-ban, vagy valószínűbben 1629 során távozott. 37 1 629 júniusától négy lóval Thurzó Ádám semptei udvarában szolgált.38 1 629 augusztusában
anyját, Poky Katalint, Semptéről írt levelében nyugtatta: semmiben sincs fogyatkozása, négy lóra való fizetése (80 Ft készpénz, öt rőf gránát, 2 vég karasia, 80 mérő
búza, 80 köböl zab, szükség szerint széna), mind néki, mind szolgálóinak elég, a várban ételük, italuk van. ígérte, amennyiben nem kell Murányba menniük, úgy szüleit
meglátogatja." 9 Ugyanezen a napon apjához is írt: tudósította őt jó egészségéről, de
sok feladatának köszönhette azt, hogy ily' későn jelentkezett. Miután beszámolt a török Fiilek táján tett nagy rablásáról, apját arra kérte, urának, Nádasdy Pálnak ajánlja
őt szolgálatába. 40 Bezerédy főúri udvarváltása alapvető kérdést indukál: speciális
esettel állunk szemben, vagy a nemes iíjak kiterjedtebb tapasztalatokat hozó több főúri udvarban történő tartózkodása (egyfajta „peregrinációja") a korban elteijedt gyakorlat volt? Bár válaszadás jelenleg nem tehető meg, az biztos, hogy cseppet sem
egyedi esettel állunk szemben: a szintén több generációs Nádasdy familiárisi körbe
tartózó petőházi Zeke családból Nádasdy Pál hű szervitora, a Sopron vármegye
assessori hivatalát is viselt Zeke György a XVII. század elején — valószínűleg rövid

35

36

37
38

A Bczcrcdy lányok házasságának társadalomtörténeti vizsgálata további kutatásokat igényel.
A házasságok időpontjára és a férjekre Bezerédy György egykorú feljegyzése is rendelkezésre
áll: MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. V. No. 30.
SL Svmlt, Acta Congregationalia, 1. d. Ráttky György Bezerédy Györgynek, Hegykő, 1626.
április 25. A Ráttky Györgyről, pályaívéről és a családról: Pálffy Géza: Kerületi és végvídéki
főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. In: Történelmi
Szemle, 39. (1997/2.) 270. p.; Pozsonyi József. A rátki és salamonfai Rátky család történetének megválaszolatlan kérdései. In: Arrabona. Múzeumi Közlemények 40. 1-2. Szcrk.: Tóth
László. Győr, 2002. 181-212. p.
1627 végén meg ott tartózkodott: MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt., 9. cs. VII. No. 1.
Nádasdy Pál Bezerédy Györgyhöz, Hegykő, 1627. december 7.
Éves konvenciója: M O L P 57. Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. V. No. 11., Scmptc, 1629. június
21.
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MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. VI. No. 1., Bezerédy György Poky Katának, 1629.
augusztus 20.
Uo. No. 2. Bezerédy György Bezerédy Lászlónak, Semptc, 1629. augusztus 20.

chernelházi Chernelbe házasodott be. Chernel Tamás ítélömester leányát —
Chernel Ambrus unokáját—, Borbálát vette feleségül. 30 Ez a rokonsági kapcsolat
vitathatatlan presztízst adott a családnak: Bezerédy Gergely és Chernel Borbála
gyerekei közül pl. Katalin Szombathelyi (Zombathelyi) Márton hitvese lett/ 1 míg
Bezerédy (IV.) György apja, Bezerédy László Győr Mohács előtti múltra visszatekintő, e törvényhatóság nemesi elitjébe tartozó, mérgesi és téti Poky famíliába házasodott be. Hitvese, Poky Katalin, valószínűsíthetően Poky Gáspár Győr vármegyei alispán leánya volt. Ugyanakkor — miként erről később szólok — Nádasdy zálogbirtokoknak köszönhetően Bezerédy Gergely időszakában helyeződött át a családi birtokok súlypontja Sopron vármegyébe. A következő generáció
képviselője, Bezerédy (IV.) György apja, László, egyértelműen a Nádasdy familiárisi körbe tartozott, a Nádasdy uradalmak egyik vezető tisztségviselője volt. A
szakirodalom 1610-ben kapu(vár)i várnagyként jelzi."1" Nádasdy Pál familiárisainak 1614. évi fizetés-kimutatása szerint ő egy évre készpénzben 25 Ft-ot, 9 rőf
csizmazin szövetet, egy télre való subát (vagy ennek híján 8 Ft-ot), 25 köböl gabonát, 8 akó bort egy ártányt kapott, azon általános kitétellel, hogy ura házánál asztala, magának, szolgáinak étele mindig lesz/" A tárgyidőszakban a kiterjedt család
más tagjai is jelentős pozíciót vittek: 1618-1619 során unokatestvére, Bezerédy
Bálint, a szomszédos Vas vármegye (fő)adószedői (generális perceptor/perceptor)
hivatalát töltötte be.' 4 Bezerédy László és Poky Kata házasságából nyolc leánygyermek és valószínűsíthetően 1600-1610 között egy fiú, (IV.) György született."0
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Chernel Ambrus zalai és vasi javaira ld.: Pannonhalmi Főapátság Levéltára, Chernel cs. It.
Időrendi sorozat, 1528 (Chcmehaza), 1537 (Károlypaty). A család Mohács előtti történetére:
Horváth, 2001.
Szombathelyi Márton ítélömester és Szombathelyi György rokoni kapcsolata még további kutatásokat követel. Szombathelyi György adatolhatóan 1590-1594 közölt a Magyar Udvari
kancellária jegyzője volt, a XVII. század elején Moson vármegye alispáni hivatalát is betöltötte. Ld.: Dominkovits Péter. Moson vármegye birtokos társadalma a 16. század végén. In:
Arrabona. Múzeumi Közlemények 39. 1-2. Szerk.: Tóth László. Győr, 2001. 318. p.
Áldásy, 1929. 10. p.
MOL E 185 Nádasdy cs. lt., Nádasdy Pál familiárisainak 1614. évi jegyzéke (MOL M1F Nr.
31.992.) A forrás kitűnő lehetőséget ad arra, hogy egy évben a teljes familiárisí kör pénzben,
szövetekben és „természetben" kiadott javadalmazása egyrészt összesített, másrészt hierarchikus elemzésre kerüljön. Ld. Hasonló vizsgálatra: Sós Andrea: A Batthyány család földesúri famíliájának javadalmazása a 17. században. In: Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi
kultúra Magyarországon a 17-18. században. Szerk.: Zimányi Vera. Bp., 1994. 99-114. p.
(Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 9.)
Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek rcgcsztái II. 1601-1620., 1631-1641.
Szombathely, 1992. Nr. 1455., 1459., 1492. (Vas megyei levéltári füzetek 5.)

is hasonló funkcióban láthatjuk. 23 A Nádasdy család számadásai szerint 1544 júniusában Bezerédy György Kapuban (Kapuvárott) tett szolgálataiért kapott urától 6
Ft-ot."4 1545 decemberében, Sárvárról keltezett levelében a várban folytatott munkálatokról (ásás) tudósította urát, továbbá utasítást kért az udvarbíró, fizetést pedig
az ajtónállók részére. 25 1550-ben szervitori szolgálatainak elmaradt fizetése miatt
ura őt szövetben fizette.26 Nem kizárható, ő volt ugyanaz a Bezerédy is, akinek a
felügyelete alatt 1550 januárjában a sárvári udvarban nevelkedő fiúk Bécsbe mentek. 27 Bezerédy György halálával ez a családi ág fiágon kihalt. Bezerédy György
leánya Nádasdy Tamás familiárisi körén belül házasodott: egy 1551. évi adat szerint férje Sáfár Ferenc — miként neve is jelzi — Nádasdy Tamás birtok- és pénzügyigazgatásában szolgált.28
Az ismert Nádasdy szervitorok között a család következő generációját Bezerédy György idősebb testvérének, Mihálynak a fia, Gergely képviselte. Az 1593-as
szövetkiadási jegyzék alapján Nádasdy (II.) Ferenc familiárisa összesen 118 Ft
75 d értékben kapott (vörös és zöld stamet, csimazin („cymosin"), 1 vég karasia,
2 - 2 vég kentula és vörös boroszlói, 4 rőf karmasin-saja posztót. 29 Már az apa,
Bezerédy Mihály Nádasdy Krisztinával való házassága is az adott vármegye tekintélyes, birtokos nemesei közötti házassági-rokonsági kapcsolatokra utal. A következő generációt hasonló jellemezte. Bezerédy Gergely Sopron (és Zala) vármegye
kevés birtokkal, de jelentős múlttal és tekintéllyel rendelkező famíliájába, a
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Bilkei Irén\ Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához. In: Levéltári Szemle, 54.
(2004/1.) 53. p.
Kumorovicz L. Bernát - M. Kállai Erzsébet: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak
1540-1550-es számadásaiból. Tom. I—II. Bp., 1959. (Történeti - néprajzi füzetek) (továbbiakban: Kumorovicz-M.
Kállai, 1959.), Tom. 1. 83. p.
Mályusz Elemér. Az Országos Levéltár Nádasdy-lcvéltárának magyar levelei IV. közlemény,
In: Levéltári Közlemények, 3. (1925.) 83. p. (Nr. 83.)
Kumorivicz - M. Kállai, 1959. Tom. II. 141. p. A Bezerédy család XVI. századi történetének
további kutatására hívja fel a figyelmet Nádasdy Anna két, 1558 során Kassáról, majd Fogarasról írott levele, ahol is leghűségesebb szolgálói között említette Bezerédy Gergelyt (!). Károlyi Árpád - Szalay József. Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Bp., 1882. 163-165. p.
Szakály Ferenc: Sárvár, mint helyi kulturális központ. In: Nádasdy Tamás (1498-1562) Tudományos emlékülés: Sárvár, 1998. szeptember 10-11. Szerk.: Söptei István. Sárvár, 1999. 94. p.
(Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai 3.)
Kumorovicz - M. Kállai, 1959. Tom. II. 166. p.
MOL E 185 Nádasdy cs. lt. Poztho oztasrol ualo regestum. Anno 1593. 4 dic februarii
distributum. (MOL MIF Nr. 31.990.) A posztókra: Endrei Walter: Középkori tcxtilimportunk
gyapjúszövetei. In: Századok, 104. (1970/2.) 288-299. p., Uő.: Patyolat cs posztó. Bp., 1989.
(Mikrotörténelem)

karriert befutó Nádasdy Tamással: felesége Nádasdy Krisztina nővére volt, ő pedig
nagyapja, a tanulmányban szereplő Bezerédy (IV.) Gy örgynek. 1 s
A XVI. század első feléből, Bezerédy (I.) Mihály generációjából — (I.) Ferenc,
(III.) György, (I.) Boldizsár, Zsófia — a jelenleg legismertebb Nádasdy szervitor
Bezerédy (III.) György volt. O Nádasdy Tamás familiárisainak azon csoportjához
tartozott, akik uruk mellett álltak az ő életútja korai szakaszában is. Pl. a Rumy,
Rajky, Skublics, Eölbey családok tagjai mellett egy lovas szolgálóként Bezerédy
György is ott tartózkodott Buda 1529-es ostrománál, 19 miképpen idősebb fivére
Mihály is.20 153 l-ben Bezerédy Györgyöt a Szapolyai pártjára került Nádasdy Tamás gubernátor szervitorai között találjuk. O csak egy lóval szolgált, miként pl.
Tassy Gergely, míg a vagyoni viszonyok közötti eltérést is jelezve: Sibrik Farkas 5,
Rumy Gáspár, Damonyay Péter, Rajky Gábor 3-3, Eölbey István, Skublics
(Zkoblyth) György, Perneszith György 2 - 2 lóval szolgált. 21 Minden bizonnyal
ugyanezen Bezerédy György volt az a személy is, aki 1543 áprilisában Csányi
Ákos Töl puszta birtokába történő beiktatásakor, I. Ferdinánd képviseletében jelenlévő királyi emberei közé tartozott, és aki ugyanazon év júniusában hasonló szerepet látott el, midőn Sárkány Benedeket és Knesewczy Boldizsárt Várdai Pál
esztergomi érsek és királyi helytartó parancsára a kapornaki konvent a Lengyeli
Benedek testvérgyilkossága miatt a koronára visszaháramlott lengyeli, ságodi,
ebergényi és szompácsi javakba bevezette. 22 Ugyanazon évben Bezerédy Mihály
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Alclásy, 1929. Az özvegy 154-es hatalmaskodás miatti panasza: Bessenyei István: Enyingi Török
Bálint. Bp., 1994. Nr. 263. Nádasdy Tamás életútjára: Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás
élete, némi tekintettel korára. Budán, 1838. Illetve születése 500. évfordulójára megrendezett
emlékkonferencia tanulmányai, elsősorban Bessenyei István, Pálffy Géza, Szakály Ferenc munkái: Nádasdy Tamás (1498-1562). Tudományos emlékülés: Sárvár, 1998. szeptember 10-11.
Szerk.: Söptei István, Sárvár, 1999. (Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai 3.)
MOL E 185 Nádasdy család levéltára (cs. lt.), Numerus equorum familiarum domini Nádasdy
in obsidionc Budense amisso. (MOL MIF Nr. 31.988.)
Bezerédy Mihály 1529. évi szervitorságára: MOL E 185 Nádasdy cs. lt. 1529 Registrum
nouam super sallariis ct pecuniis mensualibus familiariorum mcorum post cxpugnationcm
castri Budenscm (...) (MOL Mif. Nr. 31.997.)
MOL E 185 Nádasdy cs. Lt. Scrvitores dominy gubematori, 1531. (MOL MIF Nr. 31.986.) A
témakörre: Simon Zsolt: Szapolyai János familiárisainak egy lajstroma 1531-ből. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Bcssenyey József - Horváth Zita Tóth Péter. Miskolc, 2004. 231-243. p. (Studia Miskolcicnsia 5.)
Bilkei Irén: A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshclyi levéltárainak oklcvélregcsztái II.
1542-1544. Zalaegerszeg, 2002. (továbbiakban: Bilkei 2002) Nr. 247. (Szcnyér, 1543. április
7.), Nr. 278. (Pozsony, 1543. június 5.) (Zalai Gyűjtemény 54.)

az eddigi vizsgálati kör további mélyítéséhez. Ez egyrészt egy vezető főúri familiáris, későbbi megyei hivatalviselő társadalmi kapcsolatrendszerének részletesebb
bemutatásában jelenik meg, másrészt jelen esetben ha nem is teljességgel, de több
„területen" is adatolható az, hogy miért, milyen vármegyei ügyekben lehetett fontos egy főnemes számára a hozzá közel álló, érdekcsoportjához tartozó vezető megyei hivatalviselő? Azaz: egy főnemes az alispánok által milyen területeken akarta
érvényesíteni akaratát más megyei birtokosokkal (olykor más főnemesi törekvésekkel) szemben, illetve milyen esetekben használhatta fel saját érdekeiben is a
megye nádor előtti, országrendi képviseletét, támogatását? Előre kell jelezni: e téren éppen hogy csak elkezdődtek a vizsgálatok!

Egy több generációs Nádasdy familiáris család
A XV. század középső harmadában a Rozgonyi, Szécsi családok familiárisi szolgálatában álló Bezerédi család már az adott korban egyértelműen a vármegyei nemesi
elitbe tartozott. A címernyerő Bezerédi János 1451 -ben a Hont vármegyei Drégely
várnagya volt, 1456-1458 során, Szécsi Miklós ispánsága idején, Egervári Mihállyal együtt Zala alispáni hivatalát töltötte be. 16 Az jelenleg nem ismert, hogy a
XVI. század során a Bezerédyek mikor, és milyen körülmények között kerültek
Zala vármegye legnagyobb familiárisi körével bíró Nádasdy Tamás szervitorainak
sorába. Közvetett adatok egyértelműen arra utalnak, hogy ők (pl. a Chernelekkel
szemben) jóval a Kanizsay Orsolyával megkötött házasság előtt, nem egykori Kanizsay szervitorokként álltak Nádasdy Tamás szolgálatába. 17 Ugyanakkor azt is ki
kell emelni, hogy a XVI. század elején a két család még hasonló társadalmi státusú
lehetett. Bezerédy Mihály rokonságban állt a korban is páratlan hivatali és vagyoni

16

17

Szekszárd, 2000. 3-22. p. (Segédletek 2.) Esetünkben ehhez a legfontosabb a MOL-ban P. 57.
törzsszám alatt megtalálható ún. kámi levéltár, illetve Győr-Moson-Sopron Megye Soproni
Levéltárában (=SL) IV. A. 1. b. Sopron vármegye nemesi közgyűlésének iratai (Svmlt Acta
Congregationalia) 1. doboza (d.), amelyben a hivatali tevékenységen túlnyúlóan nagyon jelentős számú Bezerédy Györgyhöz írott levél található.
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I. köt. 239., 306., II. kötet 36. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.), Zala megye archontológiája 1138-2000. Szcrk.:
Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. 250., 385. (Zalai Gyűjtemény 50.) A zalai archontológia
Bilkei Irén munkája.)
Nádasdy Tamás familiárisi köre a meglévő eredmények ellenére is feldolgozásra vár. A
Kanizsay szervitorok Nádasdy szervitori körbe történő integrálódására a Chernclck példáján:
Horváth Richárd: A chcmclházi Chernclck a középkorban. In: Soproni Szemle, 55. (2001/4.)
369-382. p.

Az alábbi tanulmány nem a kora újkori családtörténet megoldatlan kérdéseit kívánja tisztázni, hanem az eddigi eredményekre építve egy XVII. századi családtag,
Bezerédy (IV.) György életpályájának speciális szempontú elemzésére törekszik.
Egy esettanulmány keretében arra a kérdésre keresi a választ, hogy egy XVII. századi vezető megyei hivatalviselő (konkrétan alispán) hivatalának elnyerésében
mennyiben függött egy főnemes személyétől, a közöttük fennálló kapcsolattól, a
korból egyre jobban ismert familiárisi viszonyrendszertől, 12 továbbá a hivatalt elnyerve vajon rendi tisztségviselő, avagy földesúri familiáris maradt-e? l j Tudom,
ez az esettanulmány több tekintetben adatoló, ezért a differenciált válaszadáshoz
további feldolgozások szükségesek. Bezerédy György alább bemutatásra kerülő
esete a korábbi, Sopron, illetve a szomszédos Vas vármegyékben, az utóbbi esztendőkben végzett XVII. századra vonatkozó esettanulmányok szerves folytatása. 14
Bezerédy esetében a kedvező forrásadottságok — a családi levéltárban és a vármegyei archívumban fennmaradt nagyszámú hozzá írt levél 13 —, lehetőséget adnak
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Bczcrcdy Gábor egy jelenlegi genealógiai táblán sincs feltüntetve. Ld.: Magyar Országos Levéltár (=MOL) E 185. Nádasdy család levéltára (=cs. lt.) 1529 Rcgistrum novam super
sallariis ct pccuniis mensualibus familiomm meorum post expugnationem castri Budensem
(...) (MOL Mif. Nr. 31.997.) Ugyancsak ismert, de a genealógiai táblákban nem szerepel
Bezerédy Benedek, akinek 1579-ben Ilona nevű özvegye élt, és az ekkor már szintén néhai
Bezerédy Dávid is. Tóth Péter. Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek rcgcsztái I.
1579-1589. Sopron, 1993. Nr. 47.
A problémakörre: Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli
nagybirtokon. Bp., 1981. (Értekezések a történeti tudományok köréböl 94.) és Koltai András:
Batthyány Ádám és udvara 1625-1659. Kéziratos PhD disszertáció. Bp., 1999. 106-210. p.
E kettősséget, exponálta: Varga J. János: A főúri szervitorok és a vármegyei nemesség viszonya. In: A Thököly felkelés és kora. Szerk.: Bcnczédi László. Bp., 1983. 69-70. p.
E problémát vizsgáló korábbi esettanulmányok: Hiller István: Politikai környezetváltozás és
alkalmazkodóképesség. Eörsy Zsigmond különös alispánsága Sopron vármegyében. In: Soproni Szemle. 54. (2000.) 1. 5-18. p. (továbbiakban: Hiller, 2000); Dominkovits
Péter:
Familiárisi szolgálat - vármegyei hivatalvisclés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán,
gálosházi Récscy (Rcchcy) Bálint. In: Korall. Társadalomtörténeti folyóirat, 9. 2002. (Szeptember), 32-53. p., (továbbiakban: Dominkovits, 2002.), Uő.: Egy 17. századi Vas vármegyei
alispán: fclsőkáldi Káldy Péter. In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában.
Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk.: Maycr László - Tilcsik György.
Szombathely, 2003. 183-206. p. (továbbiakban: Dominkovits, 2003).
A Bezerédy család archívumai a Magyar Országos Levéltárban (MOL) több törzsszám alatt
találhatók, miként számos megyei archívum is (XIII. 2. fondszámon Győr-Moson-Sopron
Megye Győri Levéltára 1527-1923, XIII. 8. fondszámon a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 1781-1944 közötti) jelentős mennyiségű családi levéltárat őriz. Ld.: Területi levéltárak
fondjegyzékei 6. rész. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. 3. jav. bőv. kiad. Szerk.:
Gccsényi Lajos. Győr, 1996. 54. p., Családi levéltárak repertóriumai II. Szerk.: Cscrna Anna.

A család leszármazásának alapvetései megtalálhatóak a családtörténeti kézikönyvekben. Nagy Iván alapos szócikket szentelt a Bezerédjeknek, 3 Palatínus József az
újabb szakirodalmat, kiadott forrásokat korrektül feldolgozó, torzóban maradt müve
többnyire a XIX. századra vonatkozó ismereteket újította meg. 6 A genealógiai munkák sorából minden szempontból ki kell emelni Áldásy Antal publikációját. Ő
ugyanis nem csak Bezerédi Zsigmondnak és Jánosnak, Rozgonyi István familiárisainak („...Sigismundus et Johannes de Bezereth ibidem fratres familiares fidelis nostri
magnifici Stephani de Rozgon...") a husziták elleni küzdelemben tanúsított tetteikért Zsigmond királytól 1431 -ben adományozott címereslevelét publikálta és annak
címerét írta le, hanem a korábbi kutatások tévedéseit korrigálva, és további problémákra a figyelmet felhívva, máig is meghatározó módon adatolta a család közép- és
kora újkori genealógiáját. 7 A további feldolgozások közül a korai újkorhoz új információkat nem adnak, de a családtörténet egésze szempontjából fontosak: család története rövid kiegészítést nyert Kempelen kézikönyvében, 8 miként nem lehet kikerülni Juhász István genealógiai adatokat is közlő, rövid családtörténetét.9 A család leszármazását legutóbb Kállay István foglalta össze. 10 Sajnálatos, de a viszonylag gazdag irodalom kevés információt ad a család XVI-XVII. századi történetére, e
szempontból valójában máig is Áldásy munkája a meghatározó. 11
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politikus születésének 200. évfordulójára az újabb kutatások irányait reprezentáló konferencia
kötet jelent meg, többek között a politikai, társadalmi környezetet, politikai, művelődési célokat bemutatva, Fricd István, Gergely András, Kurucz Rózsa, Pajkossy Gábor, Szögi László,
Rozsonits Géza és mások szerzőségével, melyből itt a politikai pályát elemző, a korábbi szakirodalmat is összefoglaló munkát jelezném csak külön: Pajkossy Gábor. Bezerédj István politikai pályája. In: Emlékkönyv Bezerédj István születésének 200. évfordulóján. Szerk.:
Rozsonits Géza. [Fcrtőszentmiklós], 1996. (továbbiakban: Emlékkönyv 1996.) 45-56. p.
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Bp., Arcanum,
3358. sz. rekord.
Palatinus József. Vasvármegyei nemes családok története. Nemes családok I. rész. I. kötet
A-Cz. Szombathely, 1911. 109-120. p.
Áldásy Antal: Adalékok a Bezerédj család törtenetéhez. In: Turul 1929. 1-2. 1-10. p. (továbbiakban: Áldásy, 1929.) Újabb megjelenése: Uő.: Címertan. Szerk. Bárány Attila. Bp., 2003.
176-197. p., 6. sz. tábla. Turul. A Magyar Heraldikai cs Genealógiai Társaság Közlönye
1883-1950. Bp., Arcanum, 89755-89790. sz. rekord.
Kempelen Béla: Magyar nemes családok II. kötet, Bebck - Byzó. Bp., 1911. 190-194. p.
Juhász István: Szemelvények a Bezerédj család történetéből. Bp., 1940. Természetes, az egyes
vármegyék nemesség története is szolgál pár kitűnő részadattal. PL: Balogh Gyula: Vas vármegye nemes családjai. 2. bőv. kiad. Szombathely, 1901. 19-20. p.
Kállay István: A Bezerédj család hazánk történelmében. In: Emlékkönyv 1996. 15-24. p.
Ugyanakkor a további, kiterjedtebb forrásbázison nyugvó genealógiai kutatásra utal az a tény
is, hogy Nádasdy Tamás egy 1529. évi, Buda ostroma után felvett szervi torjegyzéken szereplő

DOMINKOVITS PÉTER
FÖLDESÚRI FAMILIÁRIS, VAGY MEGYEI HIVATALVISELŐ?
Bezerédy György soproni alispánsága

(1655-1662)

A Bezerédj/Bezerédyek 1 a Dunántúl azon jól ismert, híres történeti családjainak sorába tartoznak, amelyek a középkor derekától, esetükben jól adatolhatóan a XIV. század elejétől (1327) a XX. századig fontos szerepet játszottak több vármegye, illetve
egyes esetekben a tágabb térség, továbbá az ország politikai és közéletében. Vitathatatlanul fontos cél lenne a Lőrinte nemzetségből származó kiterjedt família modem
genealógiai feldolgozása, 2 miképpen hasonlóan fontos lenne egy-egy családtag életútjának, vagy több generációnak a társadalomtörténeti feldolgozása. Mindkét kutatási, feldolgozási irány alapvető ismeretekkel gazdagítaná az egyes történeti korszakok helyi, regionális nemesi társadalmáról meglévő ismereteinket. Egy-egy történeti korszakon belül a család kiterjedtsége, folyamatossága lehetőséget ad az eltérő
életpályák tanulmányozásához, miképpen a változó történeti korszakok vizsgálata a
család alkalmazkodóképességét, hosszú- és rövidtávú, avagy korszak specifikus
stratégiáit mutatná be. Mindezzel a helyi és regionális nemesi társadalom család- és
mikrotársadalmi szintre bontott működését hosszú távon lehetne elemezni. (Természetesen a tágabb térségben nem csak a Bezerédy, de több más család, így pl. a
Chemel, Kisfaludy, Ostfíy is jó példát adna hasonló vizsgálathoz.)
Mindezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert a Bezerédyek történetével kapcsolatban már eddig is jelentős számú feldolgozás látott napvilágot, bár főképpen
Bezerédy Imre kuruc brigadéros,3 és a család XIX. századi története, elsősorban
Bezerédj István és Amália személye, tevékenysége állt e kutatások középpontjában. 4
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A névírásmód máig is csak Mohács előtti családtagok esetében egységes, őket a modem szakirodalom Bezerédi-ként írja.
Hasonlóra példa: Kisfaludy László: A kisfaludi Kisfaludy család története. Debrecen, 2004.
(Régi magyar családok 2.)
A korábbi szakirodalmakat is összegzi: Bariska István: Egy különös árulás történetéhez.
Bezerédy Imre kuruc brigadéros hitszcgéséről. In: Hadtörténelmi tanulmányok. Szcrk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 1995. 79-142. p. (Zalai Gyűjtemény 36/1.)
A családtagokkal foglalkozó irodalomból kiemelkedő a reformpolitikus Bezerédj István életútját, munkásságát feldolgozó biográfia: Bodnár István - Gárdonyi Albert: Bezerédj István
1796-1856. I—II. kötet. Bp., 1918-1920. (Magyar történeti életrajzok 24.) 1996-ban a reform-
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1643. évi felekezetváltásával személyében Sopron vármegye egyik legdinamikusabban rekatolizáló földesurát tudhatjuk.) Egy másik testimonialis-t pedig arról
szerezzen be, hogy Nádasdy katonái a beszállásolások során sehol sem hatalmaskodtak. Amen nyiben pedig bármi panasz merülne fel az ő személye ellen, úgy
Bezerédy „discretio"-jára van bízva annak a lecsillapítása. 60
A felekezetváltás konfliktusait azért is érdemes hangsúlyozni, mert több jel mutat arra, hogy az 1640-es évek derekán, Récsey Bálint volt Sopron vármegyei alispán fiával, az evangélikus hitről katolikusra tért Récsey Györggyel — Nádasdy
birtokainak prefektusával — együtt a Nádasdy uradalmak jobbágyságának rekatolizációjában is tevékenykedett. 1646 késő őszén lövői, peresztegi, hidegségi, hegykői, homoki jobbágyok katolikus hitre térítésén fáradoztak, továbbá hasonló célból
a meg nem nevezett településekről származó rábaközieket [Fertő]Szentmikóson
gyülekeztették. 61 Ugyanakkor későbbi adatok arra mutatnak, hogy Bezerédy saját
birtokain felekezeti tekintetben türelmes földesúr lehetett. 1660-ban dominus-a
azért rótta meg, mert amikor [Fertő]Szentmiklóson a katolikus többség a templomot magának követelte, Bezerédy jobbágyai — több ott lakó nemessel együtt — a
híveket gyalázva ellenállást tanúsítottak. 6Ura képviseletében Bezerédy területi kompetenciája folyamatosan növekedett.
1651. májusában Zala vármegye Körmend mezővárosban megtartott közgyűlésében
képviselte Nádasdyt,6" miképpen a június végi közgyűlésben Angyal Györggyel és
Szegedy Ferenccel egyetemben látta el ezt a feladatot. 64 Ez alkalommal dominus-a
érdekében ellentmondott Taba György Szilvágyot érintő, illetve gr. Keglevich Péter és Bessenyei István özvegye Szentgyörgyre vonatkozó tiltásainak. 65 Természetes, Nádasdyt — úgy itt, mint a többi törvényhatóság fórumain — nem csak
Bezerédy képviselte. Pl. 1652 júliusában Körbey (Görbéi) György és Vasdinnyey
Sándor látta el e tisztet, 66 de Bezerédy nevével a későbbiekben is találkozhatunk.
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MOL P 57 Bczcrcdy cs. (kámi) lt. 9. cs. VIII. No. 10. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek,
Keresztúr, 1649. január 18.
Uo., VIII. No. 9., Récsey György Bezerédy Györgynek, Cscpreg, 1646. november 10. vö.:
Payr, 1924. 94-100. p.
Uo., VII. No. 28. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Keresztúr, 1660. március 16.
Turbidy, 1996. Nr. 1589. (1651. május 8., Körmend).
Uo., Nr. 1602. (1651. június 29., Körmend).
Uo., Nr. 1616., vö. 1611., 1613., 1614., vö.: 1653.
Uo., Nr. 1662. (Körmend, 1652. július 15.) Körbey (avagy Görbéi) Györgyöt Nádasdy ugyancsak jámbor főember szolgaként nevezi: MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt., 9. cs. VII. No, 8.
Nádasdy Ferenc Bczcrcdy Györgyhöz, Keresztúr, 1646. március 20.

így az 1652 augusztus végi törvényszéken ismét Bezerédyt küldte el Nádasdy érdekei képviseletére. 67
A Bezerédy zalai tevékenységében főúri érdekképviselet megjelenése és területei
legjobban az 1651. évben ragadhatok meg. Nádasdy az év januárjában a Zala vármegye Körmenden sorra kerülő közgyűlésén őt képviselő két hű familiárisának, Bezerédy Györgynek és Körbey Györgynek érdekei képviseletében 9 pontos instrukciót adott. Az 1-2. pont a törvényhatósági munka feddése volt (rendetlenség tapasztalható a gyűlések meghirdetésében, törvényszékeket ritkán szolgáltatnak, a gyakoribb
törvénykezésről hozzanak végzést). Szorosan ehhez kapcsolódott a 3. pont is, amely
a tisztségviselők szorgalmasabb munkáját írta elő. A 4-5. pont személyekre lemenően vonatkozott a tisztújításra: a képviselők Lippicz Mártonra és Hagymássyra mindenképpen voksoljanak, de ha a rendek alispánnak Balogh Ferencet akarnák, az ellen
mindenképpen tiltakozzanak, mert ő egy hamis okiratokat készítő „profugus" személy. Természetesen konkrét birtokainak védelme sem maradhat el: a 7. pont a
lendvai uradalommal kapcsolatos intézkedéseket vette sorba. 68
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a megyei hivatali életről sem. A vezető
familiárist Sopron vármegye 1647 novemberi tisztújításán — amikor Vitnyédy Istvánt királyi adószedőnek választották — a törvényhatóság rendjei speciális, általános esküdti hivatalára választották (pro jurato universatis adjungiter). 69 Valószínű
e hivatal szervesen összefüggött azzal, hogy 1648-ban Bezerédy György, Vitnyédy
István vármegyei adószedő mellé rendelt esküdtként a törvényhatóság királyi adóösszeírását készítette el.70 Nem kizárható, hogy e téren folytatott eredményes tevékenysége hozta a hasonló Zala vármegyei megbízatást. Ugyanis Zala rendjei az
1652. március 18-i Sümegen megtartott törvényszéken ismertették Pálffy Pál nádor azon levelét, amelyben április 11-i határidővel Bezerédyt és Cziráky Ádámot
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Turbuly, 1996. Nr. 1712. (Körmend, 1653. augusztus 21.)
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 13., Nádasdy Ferenc instrukciója Bezerédy
György és Körbey György számára, Keresztúr, 1651. január 30. Az instrukciót jelzet nélkül
kiadta: Nagy Imre: Nádasdy Ferenc két utasítása (1646 és 1651). In: Századok, 5. (1871.)
55-56. p.
SL Svmlt, SvmProt (Másolati könyv) 267. p., Gen. Congr. 1647. november 4. Ez az esküdti
hivatal járásoktól Függetlenül a vármegye egészére hatáskört biztosított.
Fogalmazati példánya: SL Svmlt, Acta Congregationalia, 1. d., Anno 1648. Regestum portarum
iuxta connumerationem carundem, per me Stephanum Wyttniedy dicatorem, et Gcorgiu[m]
Bezeredy adiunctum jur[at]i assessorem, judiccsq[ue] n[obi]lium comit[a]tus Sopronicn[sis],
factam, conscriptum.

bízta meg a törvényhatóság királyi adóhátralékainak behajtásával. 71 A két vármegye közéletében betöltött jelentős szerepvállalás közben persze Bezerédy különféle familiárisi feladatait is ellátta, így 1649 márciusában sürgősséggel halat szállított
a pozsonyi országgyűlésen tartózkodó Nádasdynak. 72
Szerencsés forrásadottságok miatt az 1653. év kitűnően alkalmas arra, hogy több
olyan témakört is megnézzünk, amelyben Bezerédy Sopron vármegyében és annak
fórumain ura instrukciói szerint járt el. Az év tavaszán Nádasdy Ferenc közgyűlési
követeként ellent mondott Sopron városa azon törekvésének, hogy Nádasdy falakon
belüli házát a tanács megvásárolja." A Nádasdy familiáris Horváth György neufeldi
vámolásról hozott — a levélben nem részletezett — információi Nádasdyt annyira
felbosszantották, hogy annak vármegyei vizsgálatának kérvényezésére azonnali utasítást adott kérve, hogy familiárisa a tudósítását Regensburgba (Ratisbona) is küldje
utána.74 Természetes, hogy ebben az évben is több olyan levelet kapott, amely különösebb tájékoztatás nélkül a szinte azonnali (pl. augusztus 16-án sárvári) Nádasdynál történő megjelenést írta elő.7" Speciális helyzetet jelentett a csornai premontrei
prépostság ügye. A XVI. század derekán Nádasdy Tamás megszerezte a prépostság
főkegyúri jogát, így a családnak meghatározó szerepe volt abban, ki is tölti be a préposti stallumot, amelyet ez időtől immáron nem szerzetesek, hanem kommendaként világi papok viseltek. Nádasdy Ferenc is odafigyelt a préposti szék betöltésére. Ahogy hírét kapta Simándi csornai prépost halálának, azonnal felszólította
Bezerédyt, „... minden halladeknelkül mennyen ki Raba Közbe, es az Czornaj Prepostsaghoz való joBagott foglallia el az mi Bamunkra." 76 Miután Szenttamásy kapta
meg a csornai prépostságot, Bezerédy „... látuán commissionkat istallália eő kimet,
az inventarium Berint, ez idei p[ro]uentusossal is mindeneket kezebe[n] adván..." E
javakból Bezerédy se Nádasdy, se bármely tisztviselő számára semmit se különítsen
el, „... ha valami nem talaltatnek az inventarium Berint az tiBtviselőkel refundaltassa
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Turbuly, 1996. Nr. 1658. (Sümeg, 1652. március 18., a megbízólevél kelte: Déncsfa, 1652.
március 14.)
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d. Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgynek, Pozsony, 1649.
március 21.
SL Svmlt, SvmProt fol. 52v., Gen. Congr. Ncmcskér, 1653. május 5.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d. Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgyhöz, Bécs, 1653. június 2.
Uo., Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgynek, Keresztúr, 1653. augusztus 16. Hasonló tartalmú:
uo., uök. Keresztúr, 1653. július 26.
Uo., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgyhöz, Sárvár, 1653. augusztus 2. vö. A Simándinak küldött, de át nem adott pénzek számadás melletti visszavételéről. Uo., Uők. Szarvkő, 1653. augusztus 31., vö.: uők. Uo. Saibcrsdorf, 1653. szeptember 19.

Szent Thamasj vramnak." 77 (De a későbbiekben már nem volt megelégedve a csornai prépost személyével.) 78 Nádasdy uradalmához tartozó települések nem nemes
lakosai ügyeinek, így az uradalmi tisztviselők elleni panaszainak a kivizsgálására
is utasította Bezerédyt. így szeptember során egy homoki jobbágya hegykői tisztviselők (ispán, kulcsár) elleni panaszának a kivizsgálására is megkérte őt.79 Nádasdy utasításaiból familiárisainak érdekképviselete, illetve az ő különböző vitás
ügyeikben teendő vizsgálatok elrendelése különösen hangsúlyos. így többször is
utasítást hagyott Bezerédy számára, hogy Birhán István [sopronjkövesdi plébános
és a településen birtokos Nádasdy ügyvéd, Tolnay (Tholnay) János ellentétében
vármegyei törvényszéken ítélet szülessék. 80 A perek során Nádasdy természetesen
védelmet is adott familiárisainak, miként arra Körbey (Keőrbei) damonyai birtokvitája is utal.81 A Bezerédyhez küldött levelekből kitűnik: familiárisainak a legkülönfélébb viszonyrendszereibe is beavatkozhatott. így segített Angyal György
kisebbik fiát, Istókot a soproni jezsuita konviktusból — ahonnan ugyanis megszök ö t t — a nagyszombati jezsuita konviktusba áthelyezni. De a hely szűke miatt ezt
csak úgy tudta megoldani, ha Bezerédy nagyszombatban tanuló fiát Sopronba,
Losy Mihály kanonok gondozására bízva áthozatja, amihez Bezerédy egyetértését
„kérte". Ugyanezen magántermészetűként induló levelében a bánfalvi pálosok
Sopron város elleni perben is kérte Bezerédy aktív részvételét, az ügy Sopron vármegye fórumain történő képviseletét. 82 Természetesen nem csak Sopron megyei
ügyeket bízott Bezerédyre, Hagymássy levele nyomán a szeptemberben a Zala vármegyei ötvösi határok ügyében kellett intézkednie. 8j
1655-ben Bezerédy pályaívében nagyon fontos változás következett be. A január 13-i, Lózson megtartott közgyűlésében Mankóbüki Horváth György alispán hi-
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Uo., Nádasdy Ferenc Bczercdy Györgynek, Szentjános, 1653. október 18. Az adott helyzetről:
Horváth Tibor Antal. A csornai premontrei prépostság commcndatorai a XVI-XVII. században. Keszthely, [1942], Szenttamásyra uo. 15-17. p.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgyhöz, Saibersdorf, 1658.
március 6. Szcnttamásy Mátét (1653-1676) a jelenkori rendtörténeti irodalom is a XVI-XVII.
század legnagyobb formátumú kommendátorának tartja, aki 1655-től újra megindította a
hitclcshcly működését, 1658-ra újjáépítette az omladozó templomot. Kovács Imre Endre Legeza László'. Premontreiek. Bp., 2002. 36. p. (Szerzetesrendek a Kárpát-mcdcncében.)
SL Svmlt, Acta Congregationalia, 1. d. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Szent János
major, 1653. szeptember 28. Becsatolva a Homokon lakó Horvát Márton panaszlcvcle.
Uo., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Saibersdorf, 1657. október 31.
Uo., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Saibersdorf, 1653. szeptember 19.
Uo., Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgynek, Saibersdorf, 1653. október 27.
Uo., Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgynek, Saibersdorf, 1653. szeptember 7.

vatalról történő leköszönését követően a törvényhatóság alispánjává választották. 84 A XVIII. századi hivatali előmeneteleket, a törvényhatósági karriereket tekintve szokatlannak tűnik az, hogy őt szolgabírói, vagy jegyzői hivatalviselés nélkül választották meg az alispáni székbe. Ugyanakkor ez a „dinamikus" hivatali
emelkedés cseppet sem egyedi a XVII. században. Elég, ha itt a Nádasdy familiárisok közül a hosszabb esküdtség után 1601. május 2-án alispánná választott Vághy
György esetére, vagy a Sopron vármegyében nagyon szerény, csupán zálogbirtokkal rendelkező Esterházy familiáris Eörsy Zsigmondra utalok. 83
Bezerédy alispánságát követően Nádasdy Sopron vármegyei képviseletét új
„főember szolgák" töltötték be, akik közül 1656 során az egyik legfontosabb személlyé Falussy Miklós emelkedett. 86 Mellette többnyire Récsey Györggyel Nádasdy minden javainak praefektusával (praefectus universorum bonorum), 87 Mankóbüki Horváth György udvari hadnaggyal 88 és mezőszegedi Szegedy Ferenccel találkozhatunk. 89 Speciális alkalom lehetett az — Nádasdy arra hivatkozik, hogy a
megbízást megelőzően Bezerédy nála járt—, midőn az alispánt és Chernel Mihályt
nevezte meg az 1656. június 23-én, Nemeskérett megtartandó közgyűlésbe küldött
képviselőinek. 90 Ugyanakkor hangsúlyozni kell, teljességgel egyedinek nem vehető az, hogy Nádasdyt egy vármegyei hivatalviselő képviselte. így 1658 elején egy
hasonlóképpen egy több generációs Nádasdy familiáris család tagja, Zeke (I.) István szolgabíró volt a főúr egyik legátusa. 91
Bezerédy alispánságát megelőzőn többször ura képviseletében jelent meg a sárvár-felsővidéki Nádasdy uradalmak úriszékein. így dominus-át képviselte 1651
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SL Svmlt, Prot. Fol. 73v (1655. január 13.) Ugyanekkor követnek is választották.
Dominkovits, 2002. 45. p., Miller, 2000. 5-18. p.
Pl. Falussy — Hevenessy (Heueniessi) János hadnaggyal együtt — képviselte Nádasdyt Sopron vármegye 1656. márciusi közgyűlésében. Megbízólevelük: SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d. Nádasdy Ferenc Sopron vármegye rendjeihez, Saibcrsdorf, 1656. március 17. Meghatalmazottként Falussy neve még a következő meghatalmazásokban is szerepelni fog! Ld. pl.
87-88. sz. lábjegyzeteket. A katafalvi Falussy családra lásd: Gecsényi Lajos'. Egy köznemesi
család a 17. században (A Falussyak). In: Házi Jenő Emlékkönyv. Szerk.: Dominkovits P é t e r Turbuly Éva. Sopron, 1993. 237-253. p.
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SL Svmlt, Acta Congregationalia, 1. d. Nádasdy Fcrcnc Sopron vármegye rendjeihez,
Saibcrsdorf, 1656. május 4., uök, Saibcrsdorf, 1657. október 11.
Uo., Nádasdy Fcrcnc Sopron vármegye rendjeihez, Szarvkő, 1656. szeptember 10., uők,
Saibcrsdorf, 1657. június 14., uők., Keresztár, 1657. augusztus 9.
Uo., Nádasdy Fcrcnc Sopron vármegye rendjeihez, Saibcrsdorf, 1657. március 6.
Uo., Nádasdy Fcrcnc Sopron vármegye rendjeinek, Sárvár, 1656. június 21.
Uo., Nádasdy Fcrcnc Sopron vármegye rendjeihez, Saibcrsdorf, 1658. február 26.
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májusában egy Hegykőn megtartott úriszéken, 92 miképpen az évben Sárvárott is
részt vett dominus-a büntető-törvénykezésén. 9 ' Személyének súlyát jól illusztrálja
az a tény, hogy a szomszédos Vas vármegye egyik leghatalmasabb ura, Batthyány
Ádám dunántúli főkapitány 1651 tavaszán a június 5-én megtartásra kerülő körmendi úriszékre hívta, ahol majd a váraiban élő rabok felett ítélkeznek, illetve az
apellátákat vizsgálják meg. 94 Alispánságának időszakában immáron hivatalból hasonlóképpen többször személyesen megjelent Nádasdy Ferenc Sopron vármegyei
birtokain megtartott úriszékeken, így 1656 októberében, amikor is mind 16-án a
Csepreg mezővárosban megtartott törvénykezési napon, 95 mind pedig a három
nappal később Szentmiklóson ülésező földesúri bíráskodási fórumon Bezerédy a
vármegye szolgabíráiból, esküdteiből álló népes grémiumot vezette. 96 (Az utóbbi
úriszéken Nádasdyt Cziráky Ádám és Falussy Miklós képviselte.) E tevékenysége
végigkísérte Bezerédy hivatali pályáját: így 1661 nyarán Hegykőn kellett megjelennie egy, az apellációkat felülvizsgáló úriszéken. 97 Nádasdyhoz fűződő viszonyát jelzi: szomszédos Vas vármegyében fekvő Nádasdy birtokokon lefolytatott
ítélkezésekben is részt vett. így 1656 júniusában felsőkáldi Káldy Péter Vas vármegye egyik alispánjával, Vas és Sopron vármegye esküdti karából, illetve Sárvár
mezőváros polgármestere mellett több meghívottakból álló népes úriszéken vett
részt. 98 Nádasdy őt a számadás-felülvizsgálatokra is meghívta: 1659. márciusában
Seibersdorfban kellett megjelennie, a korábbi tiszttartó, Witner György számadá-
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Österrcichischcs Staatsarchiv (=ÖStA) Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA), Wien,
Archív Csaky Fasz. 103. No. 5., 1651. május 15.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d. Nádasdy Ferenc Bczcrcdy Györgyhöz, 165 I. július 10.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VIII. No. 13., Batthyány Ádám Bezerédy Györgynek,
1651. május 5. A körmendi uradalom kiadott úriszéki perci sajnos korábbiak, az 1620. évvel
záródnak. Vö.: Úriszék XVI-XVII. Századi perszövegek. Szerk.: Varga Endre. Bp., 1958.
208-255. p. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 5.) (a továbbiakban:
Varga, 1958.)
ÖStA HHStA Archív Csaky Fasz. 103. No. 14., Csepreg, 1656. október 16.
Uo., No. 13., Szcntmiklós, 1656. október 19., vö.: uo. Fasz. 103. No. 16., Szcntmiklós, 1656.
október 19.
MOL P 57. Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 30. Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgynek,
Pottcndorf, 1661. június 12.
ÖStA HHStA Archiv Csaky Fasz. 103. No. 16., Sárvár, 1656. június 21. Ez nem az egyetlen
Bezerédy György jelenlétében Sárvárott tartott úriszék volt. Nádasdy 1657 nyarán is a szeptember 3-tól kezdődő, a sárvári várban megtartandó úriszékre hívta Bczcrcdyt. SL Svmlt, Acta
Congrcgationalia, 1. d. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgyhöz, Sárvár, 1657. július 30.

sainak ellenőrzésére." A főnemesi úriszékek mellett hivatalból rendszeresen megjelent Sopron vármegye középbirtokosainak úriszékein is. 100 így pl. 1657-1658
során alispánként részt vett a Viczay család [NagyJLózson megtartott úriszékein.101 Ez tevékenysége egyértelműen megegyezett a korábbi két alispán, Cziráky
Ádám és Mankóbüki Horváth György gyakorlatával, akik hasonlóképpen gyakran
személyesen vettek részt a földesúri ítélkező fórum tevékenységében, 10 " és eltért
Eörsy Zsigmondétól, aki többnyire képviseltette magát. 103
Az a vármegyei iratanyag felületes átnézése során is kitűnik, hogy alispánsága
időszakából jóval kevesebb hozzá intézett levél maradt fenn gr. Esterházy Pál főispántól, semmint gr. Nádasdy Ferenctől. Feltételezhető: ez nem csak a forrásfennmaradás véletlenszerűségének köszönhető. A fennmaradt levelekben a törvényhatóság örökös főispánja pl. kihirdetést kérve, a közgyűlések, törvénykezések időpontját közölte vele. 1657. őszén felszólította Bezerédyt, hogy a két hét múlva (október 15-re) hirdessen Nemeskérre közgyűlést, de a szüret miatt törvényszék ne
legyen. Utasította, akihirdetésbe foglalja bele a congregatio legfontosabb célját: az
Nádasdy Ferenc Ausztriában lefoglalt borai miatt kerül összehívásra. 104 Esterházy
a szomszédos törvényhatóság (Vas) közgyűlésén történő képviseletre is felkérte
őt. 105 Nem kizárt, hogy a főispán is megbízta az alispánt magántermészetű ügyekkel. Ez gyanítható egy kissé korábban, ez év augusztusában íródott levélből: azon
néhány ezer forint behajtását bízta rá, amelyet vasvári káptalan nem akart kiadni. 106
Nádasdy viszont gyakran személyesen neki címzett levelekkel kérte valamilyen
ügye elintézését. Az alispán helyzetét kitűnően illusztrálja egy 1657 tavaszán kelt
levél címzése: „generoso domino Georgio Bezerédy, de eadem Comitatus Sop-
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MOL P 57 Bczercdy cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 27., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek,
Saibersdorf, 1659. január 15.
így 1651. május 27-én Petőházán Zeke György özvegyének, Herovith Annának az úriszékén
bíráskodott. SL petőházi Zeke cs. lt. 2. d. Fasc. 2. No. 125.
Ott volt pl. 1657 áprilisában, Varga, 1958. 458. (Nr. 242.), 1658 decemberében: uo. 466. p.
(Nr. 246.)
Pl. Cziráky Ádám alispánként jelent meg 1648. januárjában, 1650 februárjában In: Varga,
1958. 448. p. (Nr. 237.), 450. (Nr. 238.), hozzá hasonlóan Horváth György pl. 1653 márciusában (Varga, 1958. 454. (Nr. 240.).
Pl. Eörsy megjelent az 1642 januári úriszéken, de Illés Péter helyettesként képviselte az 1643
januári sedrián In: Varga, 1958. 432. p. (Nr. 227.), 436. p. (Nr. 230.)
SL Svmlt, Acta Congregationalia, 1. d. Esterházy Pál Bczercdy Györgynek, Fraknó, 1657.
szeptember 30.
Az 1657. augusztus 20-i közgyűlésen való képviseletre: Uo., Esterházy Pál Bezerédy Györgynek, Kismarton, 1657. június 21.
Uo., Esterházy Pál Bezerédy Györgynek, Lakompak, 1657. augusztus 13.

ronien[sis] vice comiti aulae n[ost]rae familiarfe] primario". E soraiban bősárkányi
jobbágyai és a nagyszombati klarisszák szomszédos (de már Győr vármegyében
fekvő) Kapi nevű birtoka miatti határper kapcsán kereste az alispánt. Minthogy a
két falu közötti határvita egyben három vármegye határát (Sopron, Győr, Moson)
is érintheti, és az ügyben több főrend is jelezte békés, közvetítő szándékát, ezért
Bezerédyt arra kérte, a május 28-i helyszíni szemlén személyesen vegyen részt, és
az illetékes járásbeli szolgabírót magához véve intézze el ezt az ügyet, természetesen ő sem lesz hálátlan. 107 így nem csodálkozhatunk, ha alispáni hivatalában olykor személyesen is részt vett „kiszállással" járó tanúkihallgatások lefolytatásában.
Mind a vádak súlya, mind az adott birtokjogi státusa hozhatta, hogy 1660-ban a
sárvár-felsővidéki javakhoz tartozó Nagycenken személyesen is részt vett a gyilkosok, paráznák, orgazdák, ördöngösök, bűbájosok és varázslók elleni vádak kivizsgálására irányuló, Nagycenken 73, Peresztegen 51 személyt érintő tanúkihallgatás-sorozatban. 108
1657 decemberében Nádasdy saját birtokait féltve speciális problémában parancsolta meg Bezerédy közbenjárását. Ebenfurt fölött Unverzagt hosszéi, széles töltéseket csináltatott, amihez Brucktól további vízszabályozási munkákat csatlakoztattak. így a határfolyót képező Lajta Magyarországon beljebb kerül. Bár e munkálatok
most még csak Nádasdy földjeit fenyegetik, de a főúr általánosan mindezt a teljes
vármegyére nézve károsnak ítélte meg. Ezért Bezerédy arra kérte, e problémát minél
előbb vezesse elő a vármegye közgyűlésén, és a congregatio a helyszíni szemlére válasszon követeket, akik 10 nap múlva (december 16-án) Nádasdyt ez ügyben jelentéstételre a nádorhoz kísérik.109 Nádasdy végig figyelemmel kísérte a határmenti
alsó-ausztriai birtokviszonyokat, maga is szerzeményezett, miképpen korábban,
1652-ben neheztelte egyes Pottendorfhoz tartozó birtokok, Pleichfeld asszony szántóföldjeinek Ausztriához csatolását. A győri püspök tizedjogosultságára felhívva a
figyelmet az akkor még megyei esküdt-familiáris Bezerédyt az ügy vármegyei képviseletére, és az ügyben történő vármegyei szintű beavatkozásra szólította fel, aki
már a másnapi közgyűlésben az utasításoknak megfelelően járt el.110
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Uo., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgyhöz, Saibersdorf, 1657. május 10.
ÖStA HHStA Archív Csaky Fasz. 103. No. 25., Nagycenk, 1660. március 16.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 15., Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgyhöz,
Saibersdorf, 1657. december 6. A kérdéskörről részletesen: Nagy Imre-. A Lajta mint határfolyam. In: Századok, 5. (1872.) 369-387. p„ és 449-464. p.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 15. Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgynek és
Szelestey Jánosnak, Saibersdorf, 1652. július 16., SL Svmlt Prot fol. 44v-45r. (1652. július 17.)

A különféle jogszolgáltatási ügyek, köz- és adóigazgatási feladatok mellett az
alispánnak többször katonai, hadi ügyekben is tevékenykednie kellett. Ezek egyikét a katonaság átvonulásával (pl. kísérés), ellátásával kapcsolatos feladatok jelentették. 1657 nyarán a Vas és Sopron vármegyén átvonuló német hadak útjának
biztosítására Bezerédy alispánt küldték Kőszegre. A „Hohstat"-ban elszállásolt alispánnak minden bizonnyal kifejezetten ügyelnie kellett a Nádasdy birtokokra. 111
E feladatkör mellett speciális problémát jelentett a határterület közvetlen hátországát alkotó Rábaköz védelme, és az ebből adódó konfliktusok sora. 11- 1657/1658
fordulóján egy jelentősebb összecsapásra kerülhetett sor Sopron és Győr vármegyék határvidékén: Szanyban jelentős kótyavetyét tartottak. Nádasdy a többedik
királyi parancsra hivatkozva Bezerédyt arra utasította, tartson a Rábaközben tanúkihallgatást és tudja meg, kik voltak a csata vezetői, hány törököt fogtak el és mit
csináltak velük, mennyit vágtak le.1 l j A térség hadszervezetének, különösen a Rábaköz védelmének a további kutatására ösztönöz Nádasdy 1658 márciusában írott
azon levele, amelyben Bezerédynek a rábaközi kapitányságról írt sorainak megértéséről visszajelez, egyetértéséről biztosítja." 4 Minden bizonnyal ugyancsak a Rábaköz védelmével függ össze az ugyanezen év decemberében keletkezett levél is:
Nádasdy úgy véli, 300 katona fenntartásával a vármegyének igen nagy gondja lenne, annak kellő szintű megvalósítása szinte lehetetlennek tűnik. Ha a fizetést egészében vetik ki, úgy az adózókat nagyon erősen sújtják. Ha pedig csak részben
vetik ki, abból még nagyon sok konfliktus keletkezhet, a fizetetlen katonák rabolni,
fosztogatni kezdenek. Ezért Nádasdy inkább azt javasolja, hogy a 300 katona felállítása és fizetése helyett a vármegye rendjei az erre szánt/vagy fordítható pénzt az
elromlott végházak megerősítésére fordítsák, amivel nem csak e vármegyét, hanem a hazát is védik. Javasolja: e kérdést vegyék fel országgyűlési tárgyalásra.
Mindezekhez képviselői, Falussy Miklós és Récsey György familiárisai által kéri a
vármegye támogatását." ' Bezerédy Montecucolli lovasregimentjének 1662 tava-
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MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missilcs, Nr. 32.540. Nádasdy Fcrcnc Batthyány Ádámnak,
Keresztúr, 1657. július 11.
A XVII. századból e kérdéskörre: Gecsényi Lajos: Elképzelések a Rábaköz önvédelmének
megszervezésére a XVII. század közepén. In: Soproni Szemle, 45. (1991/4.) 343-347. p.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 21., Nádasdy Fcrcnc Bezerédy Györgynek,
1658. január 23., Egy hónappal később már úgy ír, hogy ha az alispán a vizsgálatot eddig nem
tette meg, már ne is tegye: No. 23. uők, uo. 1658. február 10., uo. No. 24. uők. Uo. 1658. március 6.
Uo., No. 24. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek, Saibcrsdorf, 1658. március 6.
Uo., No. 25. Nádasdy Fcrcnc Sopron vármegye rendjeihez, Saibcrsdorf, 1658. dcccmbcr 22.

szi átvonulását már nem érte meg, Sopron vármegyében — egészen Kőszegig — a
törvényhatóság tisztikarából Beleznay Ferenc és Zeke István kísérték e hadakat. 116
Vezető vármegyei hivatalviselőként Bezerédy a legkülönbözőbb kiküldetések során különböző fórumokon többször képviselte törvényhatóságát. így pl. 1656 márciusában a vármegye rendjei őt, Vitnyédy Ferenc pápóci priorral, Vitnyédy István
vármegye adószedővel (perceptor) és Palonyay István szolgabíróval együtt a dunántúli rendek az évben Kőszegen megtartandó közgyűlésére (generális congregatio
partium istarum Cisdanubianarum) követnek választották.117 1660 szeptember végén, az esztergomi érsek parancsára „... hazank jouara megh maradandó dolgokrul
való tractara" Beleznay Ferenc szolgabíróval Pozsonyba ment. 118 Hivatali ideje során 1655-ben Vitnyédy Istvánnal, 1659-ben Mankóbüki Horváth Györggyel együtt a
vármegye országgyűlési követévé választották." 9 Élete (egyik?) utolsó követi feladatát 1661. novemberében kapta: Rabby István jegyzővel, Rauch Dániellel és
Mankóbüki Horváth Györggyel a hónap végén Nádasdyhoz, Sárvárra kellett mennie, hogy a német katonaság számára a gabonaellátást (annonae) megszervezzék. 120
Alispánként természetesen a belrend fenntartásának szabályozásában, a statutum alkotásokban is tevőlegesen részt kellett vennie. 1661 augusztusában ő is
tagja volt annak a nyolc fős, döntően a vármegye tisztikarából álló bizottságnak,
amely a gabonaneműek árszabását végezte el.121
Bezerédy felekezeti kérdésekben viselt álláspontjáról sajnos máig is kevés az
információ: alispánként hivatalból eljárt a Vitnyédy Ferenc soproni városplébános
által 1658-1659 során kirobbantott harangozási díj ügyében keletkezett perben.
Az evangélikus és katolikus „status" közötti konfliktusban, melynek alapját a harangok kezelése és a harangozási díj beszedése jelentette, Bezerédy a katolikus félnek ítélte meg a harangokat. Az evangélikus „status" a vármegyei döntést az
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M O L P 1865 Káldy cs. lt., 1. cs. Nádasdy Fcrcnc Káldy Pctcrnck, Keresztúr, 1662. március
19. lásd még: uo. uök. Tormás major, 1662. március 27.
M O L P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VIII. No. 20., Sopron vármegye rendjeinek kiadmánya, Lózs, 1656. március 20.
SL Svmlt, Acta Congregationalia, 2. d. Lózs, 1660. szeptember 24.
1659. évi 15 pontos követutasítása: MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. V. No. 15. Mind e
forrás, mind Bezerédy országgyűlési tevékenysége további forrásfeltárást, elemzést igényel. A
problémakörre: Gussarova, Tatjcmcr. A vallási kérdések vitáinak légköre a magyar országgyűléseken a 17. század első felében. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk.: Tusor Péter, szerkesztőtársak: Rhimcr Zoltán - Thoroczkay Gábor.
Bp., 1998. 308-319. p., Payr Sándor. Muzsaji Wittnyédy István soproni prókátor és evangélikus főember. Bp., 1906. (továbbiakban: Payr, 1906) 30. p.
SL Svmlt, SvmProt fol. 131 r., Nemeskér, 1661. november 14.
Uo., fol. 130-v., 1661. augusztus 16.

elhúzódó konfliktus során— 1608: 4. te.-re, illetve az 1647, 1649., 1655. évi vallásügyi törvényekre hivatkozva — Wesselényi nádor közbenjárásával visszavonatott vele. Ez az eset azért is feltűnő, ez esetben a katolikusoknak kedvezve vármegyei tisztikar járt el a szabad királyi városon belüli felekezeti vitában, amely cseppet sem volt szokványos. Az ügyben társadalomtörténeti kutatásoknak kell tisztázniuk a városban egyre jelentősebb számban lakó, oda beköltözött katolikus kisnemesség szerepét. 122
Bezerédy György alispán 1662 februárjában végrendelkezett. Szűkszavú testamentumában kiemelte: a kegyelmes tutort és patronust, a Nádasdy családot gyermekségétől fogva haláláig híven szolgálta. így feleségét — gyermekei özvegyeként is — Nádasdy Ferenc országbíró oltalmába ajánlja, akinek ezúton kéri gyámkodását. Feltűnő, hogy emellett további főúri patrónusokként kérte meg gr. Esterházy Pált, gr. Esterházy Ferencet és a fiatal Nádasdy Istvánt. Köznemesi patrónusok személyében a vármegye jegyzőjéhez, Rabby Istvánhoz, illetve a húga révén rokon Zeke (I.) István szolgabíróhoz fordult. 12j 1662. április 20-án Sopron vármegye közgyűlésében az elhunyt Bezerédy György helyére a törvényhatóság rendjei egyező akarattal Rabby Istvánt, Zala, Vas, Sopron vármegye jegyzőjét, személynöki ítélőmestert alispánnak választották. 1-4 1662 nyarán immáron az özveggyel kapcsolatos ügyek kerültek elő. Nádasdy a Bezerédyekkel rokonságban
álló Zeke István információira hivatkozva jelezte: tud arról, hogy Körbey Kata, hü
familiárisának, Bezerédy Györgynek özvegye részjószágaiban megalkudott, és arról szerződés is készült. Minden továbbiban Rabby István Sopron vármegyei jegyző segítségét ígérte.'""

A társadalmi kapcsolatok körei és szintjei
Egy meghatározó főnemesi familiáris, vezető vármegyei hivatalviselő már csak
feladataiból, hivatalából következő tevékenysége miatt is sokrétűen differenciált,
kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal rendelkezett, amit még tovább mélyített az a
tény is, hogy egy több vármegyében birtokos személyről van szó. Jelenleg nem lehet e kapcsolati hálózatokat teljes kiterjedtségében feltárni, és a beérkezett hivatali
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SL Sopron Város Levéltára, Lad. LI. Fase. I. No. 26-35., Az esetről: Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Sopron 1939. 198-199. p., (Győrcgyházmegyc múltjából 4/2.)
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. V. No. 18., Szerdahely, 1662. február 24.
SL Svm. Prot. 134v - 135r. (1662. április 20.)
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. No. 33. Nádasdy Fcrcnc Körbey Katának, Keresztúr,
1662. július 22.

levelezést sem lehet ehhez egyértelműen ennek megfeleltetni, így most csak
egy-két súlypont megjelölésére kerülhet sor.
A levelek hangneme alapján Bezerédy György a rokonságából tán a legszorosabb kapcsolatot a Cirákon is birtokos nagybátyjával, Körbey Istvánnal tartotta. 126
Körbey 1636-1637-ben Veszprém vármegye alispánja volt, 127 hivataláról az 1640.
közgyűlésen mondott le, helyébe széplaki Bottka Ferencet választották. További,
speciális veszprémi kutatásoknak kell azt tisztázni, hogy a háttérben mi is történhetett, ugyanis az 1642. június 12-i közgyűlésen újra alispánná választották, de majd
egy év múlva, 1643. augusztusában hivataláról újból lemondott. Ekkor a törvényhatóság rendjei Ladányi Ferencet választották meg utódául. 128 A Körbey családdal
való jó kapcsolat a következő generációt is jellemezte. A fiú, Körbey György
1644-ben Bécsből immáron a nagypolitika eseményeiről — I. Rákóczi György
hadjáratának egyes részleteiről — így számolt be: „csak az Úr I[ste]n tudgya micsoda időtt erünk..." Rákóczi fejedelem több mint 100 ágyúval és tarackkal jött ki
Gyulafehérvárról, 2000 muskétása, 12.000-nél több hada mellett még 15.000 török
is fegyverben áll mellette. Barkóczi „kitakarodott" [NagyjKállóból, így a várat a
fejedelem számára foglalták le. Mind ezek a vitézek, mind a hajdúság és a hajdúvárosok is Rákóczira esküdtek, a nádor regéci várhoz tartozó birtokait a Rákócziak
pataki várához foglalták, miképpen elfoglalták Forgách Zsigmond szentmártoni és
garami jószágait is, maga Forgách most Bécsben van. Valószínűnek tartja, hogy
Nádasdynak haddal kell vonulnia, amihez urának nem sok kedve van.129 Két évvel
később magánügyi kérdésekben, gazdaságával (hidegségi szőlő és must) kapcsolatban levelezett.1 ,ü Körbey Bezerédyvel egyező társadalmi körbe, a több vármegyében hivatalt viselő nemesek sorába tartozott. 1648 decemberében neve Sopron
vármegye esküdti karában szerepel.1'51 1653. május 5-én, Thuri Benedek halálát
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Körbey barátságos hangvitelű levelei: MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. VI. No. 5.,
Pápa, 1639. május 17., No. 6. uo. 1640. január 2.
SL Svmlt, IV. A. 1. p. Acta Iuridica, Tom. 1. Fasc. 15. No. 626., MOL P 57. Bezerédy cs.
(kámi) lt. 9. cs. IX. No. 35., Pápa, 1637. január 23.
Veszprém Megyei Levéltár (VeML) IV. A. l . a . Veszprém vármegye nemesi közgyűléseinek
jegyzőkönyvei (VvmProt) 15. p., Gcn Congr. Papa, 1640. március 30., uo. 20. p,, Pápa, Gen.
Congr. 1642. június 20., uo. 22. p., Pápa, Gen. Congr. 1643. augusztus 13. (A Veszprém vármegyei jegyzökönyveket mikrofilmeken kutattam: a MOL 3389-3390. sz. mikrofilmtckercscin.)
M O L P 57 Bezerédy cs (kámi) lt. 8. cs. VI. No. 7., Körbey (Kcőrbey) György levele Bezerédy
Györgyhöz, Bécs, 1644. február 24.
Uo., No. 8. Körbey György Bezerédy Györgynek, Cirák, 1646. október 15. Körbey György
számára a ciráki birtok fontosságára (ott borait tárolják, kiárulják, épületre való fát tárolják)
jelzi anyja, Czaby Fruzsina hozzá írt levele: uo. 8. cs. VI. No. 11., Pápa, 1649. „ma kedden".
SL Svmlt, SvmProt (Másolati könyv) 326. p„ 1648. december 29.

követően Veszprém vármegye alispánjának választották meg. 1,2 (1655 áprilisában
már Radvány István Veszprém vármegye alispánja.) 133
A társadalmi kapcsolatrendszer szerteágazó hálója jelenik meg az emberi élet
fordulóihoz kötött eseményekkel kapcsolatos meghívókban. Az esküvői meghívók egy jelentős sora a Nádasdy familiárisoktól (illetve leszármazottáiktól) érkezett. 1636 szeptemberében Ftizéry János gr. Révay Judit szolgálólányát, nemzetes
Balogh Orsikot vette feleségül, Bezerédyt a Sopronkeresztúron (Deutschkreutz)
szeptember 30-október 1. napjaiban megtartandó esküvőre és lakodalomra invitálta.1"4 Unokatestvére, Bezerédy János a néhai Zeke György hajadon leányát, Orsikot vette el, az esküvőre a Zeke család törzsbirtokán, Petöházán került sor február
14-én (quinquagesima vasárnapján), ahová szeretettel hívta rokonát feleségével,
mind a vacsorára, mind a kor szokásai szerint a másnapi reggelire, továbbá az ebédre. 133 Érdemes megjegyezni, hogy a két Nádasdy familiáris család közötti rokonságot a másik fél is tovább erősítette. Zeke (I.) István 1652-ben Bezerédy György,
Judit nevű lányát vette feleségül. Ez a frigy a Zeke család életében egyértelműen
felfelé irányuló társadalmi mobilizációt hozott. 136 A Bezerédy Györggyel második
felesége (Bezerédy Anna) révén rokonságban állt a Nádasdy provizor Vitnyédy János is, akinek fia, Vitnyédy István Endress János Sopron sz. kir. város kapitány a és
Török Erzsébet, Juditot nevű leányával 1640. augusztus 27-én, Sopronban kötendő
esküvőjére invitálta Bezerédyt. 1 "' A tágabb térség nemességéhez fűződő tartós
kapcsolatra utal egy kevéssé hangsúlyozott rokonsági szál, Szeczer György pápai
provizor, királyi prófuntmester özvegyének, Csaby Juditnak a meghívója. O
1646-ban Tóthi Lengyel István és Körtvélyesi Magdolna — az elhunyt Körtvélyesi
István hajadon leányának—június 3-i, Győrben, Zichy István házánál megtartásra
kerülő kézfogójára invitálta Bezerédyt. A levél sajátossága, hogy ez alkalommal a
rokonságot számon tartó sógorasszony, a nagymama írta e sorokat, és ahogy azokból kitűnik, e családi ügyben ő is rendelkezett a legnagyobb „potestassal". 1 ' 8
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VcML VvmProt 64. p., Pápa, Gcn. Congr. 1653. május 5.
MOL P 57. Bczcrcdy cs. (kámi) lt. 9. cs. X. No. 18., 1655. április 8.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia 1. d., Fyzcry János Bezerédy Györgynek, Cscsztkovic, 1636.
szeptember 23.
Uo., Bezerédy János Bezerédy Györgynek, Fclsőszclcstc, 1638. január 31.
SL Zeke cs. lt. 1. d. Fasc. 2. No. 4., Dominkovits, 2000. 43. p.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d. Vitnyédy István Bezerédy Györgynek, Sopron, 1640.
augusztus 5., Payr. 1906. 4. p.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d., Czaby Judit Bezerédy Györgynek, Pápa, 1646. május
9. A Szeczcr özvegy Csaby Juditnak egyébként volt Győrben háza, amit 1642-től zálogolt:
MOL P 1865. Sibrik cs. lt., Rokon és idegen családok iratai, Káldy család levéltára, 1. cs.

A két Nádasdy familiáris családhoz tartozó fiatal, Vitnyédy Dorica és Sándor
Péter 1650. évi esküvőjének esete egy másik — a megelőző adatokból is kirajzolódó feltételezésre is — rámutat. Mind a XVII. század derekán, mind a korábbi időszakban több házasság arra utal, hogy a vezető Nádasdy familiárisok egy jelentős
köre úm. egymás között házasodott, pl. az előző generációból Bezerédy-Poky,
Bezerédy (IV.) György generációjából elég, ha a Bezerédy-Zeke, Vitnyédy-Bezerédy frigyekre utalunk. E jelenség már a XVI. században is megfigyelhető (pl.
Récsey és Hirnik avagy Porkoláb, illetve Zeke Pető házasság). 139 A további elemzéseket megkövetelő szituáció kialakulásában a dominus-nak és udvarának minden bizonnyal jelentős szerepe lehetett.140
Sopron vármegye hivatalviselő nemességével tartott kapcsolatot az alábbi eset
illusztrálhatja: 1640 januárjában Palonyai István hívta Pásztory Gergely, Zsuzsanna nevű leányával e hó 22-én, a leendő após Basztifalui birtokán megtartandó esküvőjére. 141 A vármegye és a térség több jómódú birtokosához (bene possessionati) is
hasonló szálak fűzték. 1654. januárjában Sibrik István, Kata leánya Ugróc várának
örökös ura, Zay Péterrel történő, Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára (február
2.) kitűzött, a család bozsoki kastélyában megtartandó esküvőre invitálta Bezerédyt. 142 Lózs mezőváros földesura, Sopron vármegye legtekintélyesebb birtokos
nemességébe tartozó Viczay János 1654. november elején saját esküvőjére hívta
meg Bezerédyt és feleségét. Győr vármegye egyik legbefolyásosabb nemesi családjába házasodott be, Héderváry István, Kata leányát vette feleségül. A Szent
András hó (november) 22-re kitűzött esküvő is ennek megfelelően kellő ünnepélyességű volt. Bezerédynek — más vendégekkel együtt — már 21-én egy ünnepi
vacsorán kellett megjelenniük a rábaközi Farádon, ahonnan szombaton indultak a
Győr vármegyei Öttevényre, és az ott elfogyasztott reggelit (fölöstököm) követően

Pápa, 1642. dcccmbcr 8. Körtvélycssy Magdolna (Tóthi Lengyel István, majd Szapáry Miklós
özvegye, végül Zámori György felesége pápai házára — korábban Szeczer ház. Haris Andrea:
A pápai „Hosszú uttza" krónikája a 17-18. században. In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Bardoly István - László Csaba. Bp., 1998. 350. p. (Művészettörténet - műemlékvédelem), Koppány Tibor: A külsővati plébániákért címeres köve. In:
Tanulmányok Külsövat történetéből. Szerk.: Ilon Gábor. Külsővat, 1996. 168. p. (továbbiakban: Koppány, 1996.)
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Récscyrc: Dominkovits, 2002. 35. p., Zckcrc: Dominkovits, 2000. 40. p.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VII. No. 12. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek,
Keresztúr, 1650. november 17.
Uo., VIII. No. 2., Palonyai István Bezerédy Györgynek, Jobaháza, 1640. január 4.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VIII. No. 15., Sibrik István, Bezerédy Györgynek,
Bozsok, 1654.január 2.

Hédervárra érjenek, ahol az ünnepi kézfogó és vacsora is lesz, miként az ilyenkor
szokásos másnapi ebéd is. 14 '
A társadalmi érintkezés egy másik irányára mutat rá az ákosházi Sárkány Miklós által küldött meghívó. Ez esetben a birtokos nemes szolgálóinak esküvőjére került sor. Ugyanis Sárkány Hegedűs János nevű szolgája, Madarász Mihály Zsuzsanna leányát jegyezte el, a kézfogó napját pedig a dominus (Sárkány) saját pusztacsaládi házánál, szeptember l-jére tűzte ki.144
A Sopron vármegye és a térség megyei nemesi, birtokos nemesi kapcsolatrendszeréből a főnemesi kapcsolatra mutat az időszak egyik legfényesebb esküvőjére
való meghívás. 1649 decemberében Batthyány Ádám, Eleonóra leánya és a fiatal
Sopron vármegyei főispán, gr. Esterházy László 1650. február 6-ra, a rohonci várba
tervezett kézfogójára (a vacsorára és a másnapi ebédre) invitálta feleségével együtt
Bezerédyt. Majd egy későbbi levelében „... az teőb jo akaró uraink keőzűl kegdetis
eggik gazdanak gondoltok lennj, mellet nem nehezteluén magara vennj...". Kéri:
már egy héttel az esküvő napja előtt jelenjen meg Rohoncon. Bezerédy valójában
Sopron vármegye követeként jelent meg a fényes mennyegzőn. 143
A társadalmi kapcsolatrendszer hasonló szálai fejthetők fel és adatolhatok a halálozás, a temetések kapcsán. A több generáción keresztül a Nádasdy család szolgálatában álló Svastics család tagja, Svastics István 1638 novemberében édesanyja, Megyery Borbála — Svastics Gábor özvegye —június 6-án bekövetkezett haláláról, és december 6-ra, a család régi temetőhelyén, a dozmati templomban tervezett temetéséről tudósította Bezerédyt. A forrástípus sajátossága, hogy a halálozás
időpontját órával behatárolva adták meg, miképpen itt a toronyi rezidenciánál történő gyülekezés időpontját is így közölték. 146 Szapáry Zsuzsanna 1641 nyarán férje, kerecsenyi Szalay János, Nádasdy Ferenc kapuvári főporkolábja, „... ki sok
betegsege utan eletinek pallya futását el vegezven (...) lőlkit I[ste]nnek ajanlvan
űdvőssegesen, az arnyek vilagbul ki mult...", 1641. július 23-i, csapodi templom-
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Uo., No. 17., Viczay János Bczercdy Györgyhöz, Lózs, 1654. november 5.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d., Sárkány Miklós Bczercdy Györgynek, Pusztacsalád,
1638. augusztus 30.
MOL P 57 Bczercdy cs. (kámi) lt. 9. cs. VIII. No. 12., Cziráky Ádám Bczercdy Györgynek,
Sopron, 1650. január 28. A Batthyány Eleonóra cs Esterházy László esküvőjéről: Koltai András: Egy főúri lakodalom előkészületei (Esterházy László és Batthyány Eleonóra mennyegzője
Rohoncon 1650-ben) In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Főszcrk.: Ujváry
Gábor. Bp., 2003. 117-135. p.
SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d., Svastics István Bezerédy Györgynek, Torony, 1638.
november 25.

ban bekövetkező temetésére hívta. 147 Kettős kötődésre utal Székely (Szekkel) István halálhíréről szóló tudósítás. Az 55 éves korában elhunyt férfiú egyrészt gr.
Nádasdy Ferenc magánhadseregének katonai szolgálatot teljesítő szervitorai közé
tarozott, a sárvári és bodonhelyi vitézeinek főhadnagya volt, másrészt minden bizonnyal utóbbi funkciójával szoros összefüggésben Sopron vármegye eskiidti karába tartozott. 1640. Szent Katalin napján (november 25.) a Bük melletti Lócs
templomában megtartandó temetésére az özvegy berényi házánál volt a gyülekező.148 A familiárisi kör legjelentősebb személyisége a Bezerédyvel már fiatal kora
óta kapcsolatot tartó, a 60 esztendős korában elhalálozott Rátky (Ráttky) György
— aki felmenőihez hasonlóan több generáción keresztül szolgálta a Nádasdy családot — Szent Jakab hó 6-án „... sok beteghsehi uta[n]..." Nádasdy Ferenc udvari
kapitányaként halt meg. Temetésére augusztus 29-én, ősei temetkezési helyén, a
csepregi öregebbik szentegyházban kerül sor, ahová a gyászolók a peresznyei rezidenciáról mentek át. Bár az értesítés a Bezerédy rokon Zeke (I.) István szolgabírónak címezve maradt fenn, bizonyosan állítható, hogy hasonlót ő is kapott. 149 Az
előzőeknél is szomorúbb, de a családok közötti kapcsolatot még inkább aláhúzza
Viczay Ádám levele: 1643 Húsvét napján Sándor kisfia halt meg, Bezerédyt az április 8-i, lózsi templomban megtartandó temetésre várta el.130
A megyei nemesség mellett ugyanez a „kapcsolattartás" főrendi irányban is
megfigyelhető: Batthyány Ádám 1653. április 25-én ugyancsak értesítette őt hitvese, gr. Formentini Auróra haláláról. A főnemesség, illetve a térség birtokos/megyei
nemessége jelentős részének levelezésének is általános sajátossága itt is megjelenik, a gyászról tudósító levélben a főúr pontosan megadta a halál bekövetkeztének
az időpontját — hosszú, fájdalmas betegség után, Virágvasárnap este, 6-7 óra között állt be. 131
A hivatali munka és a társadalmi kapcsolat jelentős számát csak egy esettel illusztrálnám. Ez Káldy Péter vasi alispáné — aki egyébként a Csaby-Szeczer ro-
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Uo., Szapáry Zsuzsanna Bezcrcdy Györgynek, Csapod, 1641. július 29.
Uo., Újhelyi (Uyhely) Zsuzsanna, Székely István özvegye Bezerédy Györgyhöz, Berény,
1640. november 18.
Uo., Török (Tcórók) Anna Zeke Istvánhoz, Pcresznye, 1655. augusztus 16.
Uo., Viczay Ádám Bezerédy Györgynek, Lózs, 1643. április 6.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VIII. No., 14., Batthyány Ádám Bezerédy Györgynek, Rohonc, 1653. április 25. Batthyány Bezerédy Györgyhöz írott leveleit azért is érdemes
hangsúlyozni, mert a Batthyány misszilisck között nem található Bezerédy György által Batthyány Ádámhoz írott levél. Azaz: a páratlanul gazdag levelezés nem utal erre a kapcsolatra.
Vö.: Magyar Országos Levéltár Hg. Batthyány család levéltára, Missilcs. Segédlet. [Kézirat,
é. n.] 62-63. p.

konság révén Bezerédy tágabb rokonsági környezetébe tartozott. 1657 során a
Kisfaludy családdal szoros rokonságban álló felsőkáldi Káldy Péter jelezte, hogy
„... az Lutherana Confession léuő Kisffaludi atiafiak..." már nyilván Bezerédy tudomására hozták, „.. .az mihaly parochiahoz ualo kertet el foghlaltam uolna praedicatoriok kezetűl...". Káldy egyértelműen arra hivatkozott, hogy az a kert már
több mint száz éve a plébániához tartozik. Nincs kimondva, de a katolikus földesúr
jogos foglalásként tartotta számon tettét, és az ebben történő megerősítésre kérte az
alispánt. 1 ?2 A Kisfaludyakkal kapcsolatos konfliktusokkal függhet össze az egy évvel később írt levele is: 1658 szeptemberében Bezerédy látogatására készülődik,
mellyel meg kívánta előzni az alispán mihályi malom és major körül végrehajtandó
inquisitióját. 1 " 3
Bizton állítható: a kiterjedt kapcsolatrendszerű Bezerédy György már az
1640-es évek derekától a Sopron vármegyei politikai elit meghatározó személyiségei közé tartozott Személyének fontosságát érzékelteti az is, hogy a vármegye iíjú
főispánja, Esterházy Pál 1654 augusztusában egy, a helyi nemesi elitet tömörítő tanácskozásra hívta: „Bizonios vármegie dolgairul akaruán beBélgetni az nemes varmegiebéli uraimékkal .... hogy eggiűt beBélgetuén, chelekedgiük azt, a ki az nemes varmegyenekjauára légyen." E célból Bezerédyt augusztus 18-ra, lakompaki
kastélyába kérette. Miként ez több későbbi iratból is kiderül: a kastélyában lebonyolított megbeszélések szerves részét képezték az új főispán megyekormányzati
gyakorlatának.' 34

Családi stratégia - egyéni tehetség: kitekintés a következő generációra
Bezerédy Györgynek egy leánya (Judit), és öt fia érte meg a felnőttkort.13:1 Judit házassága kitűnően illusztrálja a vezető Nádasdy familiárisi körön belüli házassági,
rokonsági kapcsolatok fontosságát. Mint jeleztem, ö Zeke (I.) István hitvese lett.
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SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, I. d. Káldy Péter Bczcrcdy Györgynek, Vat, 1657. szeptember 9.
MOL P 57 Bezerédy cs. lt. 8. cs. VI. No. 15. Káldy Péter Bezerédy Györgynek, Vat, 1658.
szeptember 25. Káldy Péter pályaívéről: Dominkovits, 2003., a rokonságról még: Koppány,
1996. 167-168. p.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 9. cs. VIII. No. 16., Esterházy Pál Bezerédy Györgynek,
Fraknó, 1654. augusztus 9. A Bezerédy alispánsága idején is megfigyelhető hasonló gyakorlatra: uo. 9. cs. VIII. No. 32., Lakompak, 1660. január 30. (Ekkor február 6-ra, Lakompakra
— több más, itt meg nem nevezett „uraimmal" együtt — hívta meg Bezerédyt, hogy a levélben nem részletezett ügyekben közösen munkálkodjanak.)

Míg Bezerédy György iskoláztatási helyeiről jelenleg nincs információ, két idősebb fiáról már több tudható. Valószínűsíthető, hogy István 1649 során Nagyszombatban tanult, 136 és az is valószínű, hogy több Bezerédy fiú is itt, illetve a nagyszombati, soproni nemesi konviktusokban iskolázódott. 137 A nagyszombati stúdiumok minden bizonnyal gimnáziumi tanulmányokat jelenthettek csak, az egyetem
matrikuláiban Bezerédy fiú neve nem tűnik fel. 138 István Nádasdy Ferenc udvarába
került. Őt 1650-es évek során — 1655-öt követően? — Nádasdy bortöltőjévé nevezte ki, 1658-ban is Nádasdy udvarában tartózkodott. 139 Míg 1659-ben részt vett a
lorettoi szentegyház felszentelésén, 160 a következő év tavaszán már Pápa várából
írta leveleit, gr. Esterházy Pál pápai főkapitány parancsnoklata alá tartozott, de
kapcsolatát Nádasdyval ekkor sem szakította meg. Katolikusként jelen volt Esterházy 1660. évi, a korábbiaknál erőszakosabb rekatolizációs tevékenységében: apját a református öreg templom elfoglalásával kapcsolatban is tudósította. Kifejezetten jó személyes kapcsolata volt Ráttky Györggyel, akivel együtt kívánt katonáskodni. 161 A genealógiai szakirodalmak 1662-től pápai lovaskapitányként jel-
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A forrásfeltárás adott fokán Bczcredynck egy, meg gyermekkorában elhunyt kislánya ismert,
Anna, aki 1643. március 6-án halhatott meg. Madarász Markó értesítette a gyermek haláláról
Bezerédyt, megírta: a kislányt a szcntmiklósi templomba, nagyapja és nagyanyja mellé temették el. SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d. Madarász Markó Bezerédy Györgyhöz, [FcrtőjSzcntmiklós, 1643. március 7.
Több erre utaló levele ismert: MOL P 57 Bezerédy cs. lt. 8. cs. VI. No. 10. Bezerédy István
Bezerédy Györgynek, Nagyszombat, 1649. június 17., uo. No. 12. uők., Nagyszombat, 1649.
december 9.
Vö.: SL Svmlt, Acta Congrcgationalia, 1. d. Nádasdy Ferenc Bezerédy Györgynek,
Saibcrsdorf, 1653. október 27.
Zsoldos Attila: Matricula Univcrsitatis Tyrnaviensis 1636-1701. Bp., 1990. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 11.) Lásd még: Bognár Krisztina - Kiss József
Mihály - Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói 1635-1777. Bp.,
2002. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 25.)
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. VI. No. 14. Bezerédy István Bezerédy Györgynek,
Saibersdorf, 1658. február 12. Az 1655. évi bortöltői utasítást közzéadta: Koltai András: Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek 1617-1708. Bp., 2001. Nr. 9., 100-101.,
248-249.
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. VI. No. 16. Bezerédy István Czaby Fruzsinához, Körbey
István özvegyéhez, Keresztúr, 1659. június 23., vö.: uo. P 58. Bezerédy cs. „Törzslcvéltár", 2.
cs. fasc. L. No. 306. (1655)
MOL P 57 Bezerédy cs. (kámi) lt. 8. cs. VI. No. 17. Bezerédy István Bezerédy Györgynek,
Pápa, 1660. március 23., uo. No. 19. uők. Pápa, 1660. április 5. A pápai eseményekről:
Szakály Ferenc: Pápa a török korban. In: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől
1970-ig. Főszcrk.: Kubinyi András. Pápa, 1994. 167-168. p.

zik, 1667-ben pápai főhadnagyként édesanyjával közösen 300 ezüst tallérért, 25
évre zálogolják Nádasdy Ferenc országbírónak a Komárom vármegyei Némán
fekvő javaikat. 16 " 1677 február és 1702 január között Zala vármegye alispáni hivatalát viselte. 16j Katonai hivatalát alispánsága idején is megtartotta: 1692 decemberében pápai királyi alkapitányként adott ki bizonyságlevelet. 164 Az 1638-ban született Zsigmond 1656-ban a gráci jezsuita gimnázium rhetori osztályát látogatta,16"
1657-től Nádasdy Ferenc közeli rokona, Homonnai Drugeth György udvarában
tartózkodott, 1661-től Nádasdy titkára lett. 1665 februárjában Nádasdy Ferenc társaságában — több vezető Nádasdy familiáris, mint Kövér Gábor prefektus, vagy
Hamerla György komornyik társaságában — Stájerországon keresztül itáliai körutat tett.166 A másik három fiú, Pál, Ádám és — a szerdahelyi ág törzsatyjaként tisztelt — Mihály életpályájáról jelenleg kevesebb tudható. Rangjukhoz méltóan ők is
a térség elitjéből házasodtak: Mihály 100 aranyat móringolva Bessenyey Klára férje lett,167 Pál Kisfaludy Máriát vette feleségül, 168 maga 1723-ban, 169 míg Ádám
1734-ben végrendelkezett. 170

A pozíció mögött meghúzódó vagyon:
adatok a Bezerédy család XVII. századi birtokaihoz
A XVI. század elején a család Zala vármegye birtokosai közé tartozott; a forrásfeltárás jelen szakaszában birtokaikról részinformációk ismertek. 1527 tavaszán a
kapornaki konvent a Zala vármegyei Kis- és Nagybezeréd határában egy, Sza-
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MOL P 58 Bezercdy cs. „Törzslcvéltár" 2. cs. fasc. S. No. 511., Pottcndorf, 1667. május 4.
Zalai archontológia 2000. 252., 385. A fejezet Turbuly Éva munkája. A következő évben üdvözlikként emlékeznek meg róla: MOL P 58 Bezerédy cs. „Törzslcvéltár" 1. cs. fasc. A. No.
17., Pápa, 1703. november 27.
MOL P 58. Bezerédy cs. „Törzslcvéltár" fasc. E. No. 109. Bczcréd, 1692. dcccmbcr 1.,
ugyanezen tisztben volt 1699-ben is: uo. 1. cs. fasc. F. No. 147., Pápa, 1699. június 7.
Andritsch, Johann: Studcntcn und Lchrcr aus Ungarn und Sicbcnbiirgcrn an dcr Univcrsitát
Graz (1586-1782) Graz, 1965. 84. p. (Forschungen zur gcschichtlichc Landcskundc dcr
Stcicrmark Bd. 22.)
1 665. február 18. - május 19. közötti útinaplója: MOL P 57 Bezerédy cs. lt. 8. cs. VI. No. 20.
Kiadta: Marczali Henrik: Bczcrédj Zsigmond utazási naplója [1665]. In: Történelmi Tár 1883.
348-358. p.
MOL P 58. Bezerédy cs. „Törzslcvéltár", 1. cs. fasc. A. No. 6., 1687. március 23.
Uo., No. 18.
Uo., fasc. B. No. 26., Szerdahely, 1723. szeptember 10.
Uo., No. 28., Pápa, 1734. október 3.

polyai János király parancsára tett birtokbeiktatással kapcsolatos vizsgálat során
megállapították, hogy ott az elhalt Bezerédy Gábor és János birtokolt. 171 Miképpen
a forráskutatás jelen szakaszában keveset tudunk a Bezerédy birtokokról, úgy csekély ismeretünk van a familiáris család szolgálóiról is. Bezerédy Györgynek
1545-ben bizonnyal voltak szolgálói, egyet a fenti év januárjában a Nádasdy számadások szerint Egervárról a Somlóra történő levélhordás miatt fizettek, áprilisban
Sárvár és vasvár közötti szolgálatokat tett ura dominus-ának. 1 '2
A század derekán, az 1549-es portális adóösszeírás szerint a Bezerédyek még
egyértelműen csak Zala vármegyében birtokoltak adózó portákat. 17 '
2. sz. táblázat
A Bezerédy család birtokai a XVI. század
Név

derekán.

Birtokok helye

Jobbágyporták

Zsellérek

Új porták

Bezeréd, Detk,
Koppány, Őr,
Szentkozmadamj án

18

13

9

Bezerédy Mihály Bezeréd, Detk,
özvegye
Koppány, Or,
Szentkozmadamj án

18

13

7

Bezerédy
György

174

Az adóösszeírás szerint aliódiummal nem rendelkező Bezerédyeket a törvényhatóság 1 l - l 00 porta közötti possessionatus rétegébe — annak is az alsóbb vagyoni részébe — helyezhető el, mintegy 71 középbirtok alkotta ezt a tömböt.175 A XVI.
század közepén a Bezerédy család sem Vas, sem Sopron vármegyében — miként
Győr, avagy Veszprém vármegyében sem — bírt adózó portát. 176 A család 15 64-ben
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Bilkei Irén: A zalavári cs kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklcvélregesztái
1527-1541. Zalaegerszeg, 1999. (továbbiakban: Bilkei 1999) Nr. 2. (Zalai Gyűjtemény 47.)
Kumorovicz - M. Kállay, 1959. Tom. I. 138., 167. p. Az 1526-1547 közötti Zala vármegyei
birtokosokra lásd még: Bilkei Irén. Zala vármegye nemessége a Mohács utáni két évtizedben.
In: Zalai történeti tanulmányok. Szerk.: Káli Csaba. Zalaegerszeg, 1997. 21-60. p. (Zalai
Gyűjtemény 42.)
Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a XVI. század közepén. Bp., 1990. (A továbbiakban: Maksay, 1990) 930., 993. p.
A szerző Bezcrédj írásformában adja meg mindkét esetben a család vezetéknevét.
Maksay, 1990. 929-930. p.
Uo., Győr: 345-351. p., Sopron: 661-679. p., Vas: 857-917. p., Veszprém: 919-927. p.

Miksa királytól új adományt kapott, amelyben Zala megyei birtokaik bírásában őket
megerősítették.
A család birtokviszonyaiba a jelentős változás 1588-ban következett be:
Nádasdy (II.) Ferenc hű szolgálataiért Bezerédy Gergely familiárisának — és az ő
testvérének — azon teljes nemesi kúriát, ahol Bezerédy Gergely az adománykor is
élt, és a jobbágytelket a sárvári várhoz tartozó Vas vármegyei[Vámos]Családon
adományozott. Továbbá ő és felesége, Chernel Borbála 1000 magyar Ft-ért a Sopron vármegyei Szerdahelyen egy nemesi kúriát, és mindazon Szentmiklóson fekvő
jobbágy és zsellértelkeket, amelyeket korábban a néhai Henyessy Gergely hasonlóképpen Nádasdy szolgálat révén kapott, most zálogjogon elnyerték. 177 A máig
élő helyi hagyomány szerint ő állította a településen az 1903-tól kör alakú kápolnában elhelyezkedő, ma is látható Fájdalmas Szüzanya szobrot. I7S Bezerédy Gergely
1597-ben már nem élt, kapui uradalom ez évi urbáriumában özvegye szerepel, aki
Szentmiklós mezővárosban Henyessy helyét, és udavarházához csatolva Szerdahelyen 12 zsellér helyet birtokolt. A szabad földön fekvő udvarházhoz két szántó és
két rét tartozott, és mindezeken kívül két teleknyi földet bírt hozzá. 179
A birtokok súlypontjának áttolódását az 1598. évi házadó-összeírás is jól jelzi.
Ekkor csupán Sopron vármegyében írtak össze a Bezerédyek tulajdonában lévő adózó jobbágyházakat. [Fertő]Szentmiklóson egy, a szomszédos Szerdahelyen nyolc
házat bírt Bezerédy Gergely özvegye. Ez egyértelműen a helyi kisbirtokos nemesség
sorában jelölte ki a Bezerédyek helyét. A forrást feldolgozó és közzé adó Dávid Zoltán 50 ház birtoklását tartotta számottevő birtoknak, ez alapján a vármegye nemességéből pl. Büky Balázs (Felsőpulya, Kőhalom, Ligvánd, Nagyzsidány,), vagy a
Récsey család (Gálosháza) tartozott e körbe. A forrás a Bezerédyeknek Vas és Zala
vármegyei adózó jobbágyháztartását nem tünteti fel. 180
Ugyanakkor nem szabad feledni, hogy a birtokigényt a zalai javakra továbbra is
fenntartották, azok helyzetére folyamatosan figyeltek. így 1596 elején Bezerédy
Erzsébet és férje, Szántóházy Ferenc Zala vármegye jegyzője, és a Bezerédy család
több tagja Nádasdyt, szentlőrinci Pethö Györgyöt eltiltotta Mindszent, Ederics és
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MOL P 108. hg. Esterházy család levéltára, Rcpositorium 16. fasc. C. No. 103.
A helyi hagyományra, később zarándokhellyé vált, a dűlő alapján Szcrcdí Szüzanyának is nevezett szoborra: Rozsonits Géza: Egy elfelejtett reformpolitikus. Bczcrédj István. In: Emlékkönyv
1996. 31-32. p., Uö.: Néhány adalék a Bczcrédj család helyi történetéhez. In: Uo.: 105. p.
A forrást publikálta: Mikó Sándor. Az 1597. évi kapuvári urbárium III. rész. In: Soproni
Szemle. 46. (1992) 4. sz. 333-355. p.
Dávid Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás. Bp., 2001. 370. p., (Sopron vm.: 362-376. p., Vas
vra.: 524-561. p., Zala vm.: 564-600. p.)

más zalai birtokoktól. 181 Egy évvel később a fenti asszony a férjével Csőszi puszta,
Kökényesmindszent határait védte, míg Bezerédy Bálint Kozmadombja és Or faluban fekvő birtokrészeit óvta. A család figyelmét további példák illusztrálják, hisz
ugyanők, ekkor a zalai Kacorlak, Nagysziget, Gersallya, Szigete falvakban, továbbá Mánta, Dúsnak, Dessyes, Berzence és Pölöskefő pusztákon fekvő részbirtokaikat is tiltották.182 További forráskutatásoknak kell feltárnia a XVI. század végi
adatok és a XVII. század derekáról ismert tiltakozás közötti időszakot, de tán egyfajta folyamatosság tételezhető fel azáltal, hogy 1651 februárjában Babolcsay Ferenc szolgabíró Bezerédy György kérésére a Tárnok falu melletti Szentkozmadombja puszta használatát tiltotta.18"' A Bezerédy birtokok általános „stabilizációja" részeként 1669-ben Bezerédy György fiai — a kiterjedt család más tagjaival
együtt — a Zala vármegyei Bezeréden fekvő birtokaikat ismertették el. 184
A Sopron vármegyei javak a kapuvári uradalom urbáriumaiban folyamatosan feltűnnek. A Nádasdy Ferenc kivégzése után felvett, egy évtizeddel Bezerédy György
halála után készült kamarai összeírás e javakat a következőkben adja meg. [Fertő] Szentmiklós mezővárosban Szerdahellyel együtt — több más egykori Nádasdy
familiáris családdal egyetemben (pl. Falussy, Madarász, Tolnay, Zeke, Vitnyédy) —
a Bezerédyek is birtokokkal rendelkeztek, ekkor 7 jobbágy és 11 zsellérhelyet bírtak. 185 Ez volt az az idő, amikor a család mindent megtett azért, hogy szentmiklósi,
szerdahelyi, a Nádasdyaktól jure inscriptionis nyert birtokait örökbirtokokként legitimálták. 186 1677-ben I. Lipóttól Sopron, Vas vármegyei javaikra (egy nemesi kúria
Szerdahelyen, 9 zsellértelek — 8 benépesített, 1 puszta — ugyanott, szabad faizás a
Lés és Szeret erdőkben, továbbá két olyan zsellértelek, amely korábban a Megyery
családé volt, míg Szentmiklóson két jobbágyhely, 2 zsellérhely — egyik benépesített, a másik nem — és egy szabad szőlőhegyi birtok, valamint Vámoscsaládon nemesi kúria és négy benépesített jobbágytelek) új, örökjogú adományt nyertek. 187
Ugyanakkor az özvegyi állapottal a birtokok kismérvű fogyása is megkezdődött:
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Bilkei-Turbuly, 1989. Nr. 394.
Uo. Nr. 498.
Turbuly, 1996. Nr. 1584. Zalatárnokon a Bczcrédyck nem rendelkeztek birtokokkal: Takács J.
Ince: A zalatárnoki Szent Anna plébánia és községei története. Zalatámok, 1997. 72-77. p.
MOL P 58. Bezerédy cs. „Törzslevéltár" 2. cs. fasc. N. No. 364., Pottendorf, 1669.
MOL E 156 Magyar Kamara Archívuma Urbaria et Conscriptiones Fasc. 12. No. 42/VIII.
Extractus proventuum Kapu per dominos comissarios taxantes bona fiscalia in Hungaria anno
1672 conscriptus. fol. 521 r-v.
MOL P 58. Bezerédy cs. „Törzslevéltár" 1. cs. fasc. A. No. 5., 1672. dominica septuagcsema
Uo., fasc. E. No. 91., Bécs, 1677. március 5., uo. P 108 Esterházy cs. lt., Repositorium 16.
fasc. C. No. 124., Bécs, 1677. március 5.

Körbey Kata ez évben zálogolta a Zala vármegyei Bacsón fekvő két puszta helyét
minden tartozékával és jogosultságával Vörös Pálnak, gr. Esterházy Pál főhadnagyának.1 Sís Több mint negyedszázaddal Bezerédy György halála után, 1689-ben, az
örökösök vagyonosztására került sor.189

Összegzés helyett
Az eddigi, Récsey Bálint, Eörsy Zsigmond, 190 Bezerédy György alispánságával
kapcsolatos esettanulmányok alapján egyértelműen úgy tűnik, a XVII. századi
Sopron vármegyében a kérdés viszonylag egyszerűen megválaszolható: az alispáni hivatalokat valamely főnemes vezető familiárisa tölti be. Mig Récsey és Bezerédy Nádasdy familiárisok, Eörsy Esterházy familiáris volt. Önmagában már ez
a szituáció egy kényesebb, rejtett jelenségre hívja fel a figyelmet, ez pedig a megyevezető familiárisok mögött meghúzódó főnemesi rivalizáció. A XVII. század
középső harmadában bipoláris birtok és hatalmi struktúra jellemezte a vármegyét,
ami a törvényhatóság fölötti befolyás tekintetében főnemesi rivalizációt eredményezett a XVI. században felemelkedett Nádasdyak, és a XVII. században hasonló
robbanásszerű karriert építő Esterházyak között. Mindez a vezető hivatalviselők
(döntően alispánok) személyét is meghatározta. Vajon tényleg ennyire egyszerű az
egész? Ebbe a sémába belehelyezhető a teljes század? Válasz csak további esettanulmányok alapján adható, amire figyelmeztet a sem Batthyány, sem Nádasdy
familiárisi körhöz nem tartozó Meszlényi Benedek vasi alispán esete, miként a
Nádasdyak főispánsága idején a „vezető" Batthyány familiáris-körbe tartózó felsőkáldi Káldy család példája is.'1"
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MOL P 58 Bczercdy cs. „Törzslcvéltár", 4. cs. fasc. E. No. 12., Pápa, 1672. június 18.
Uo., 1. cs. fasc. A. No. 7., 1689. június 20.
Dominkovits, 2002., Hiller, 2000. 5-18. p.
Életútjáról: Sörös Pongrác. Meszlényi Benedek. In: Századok, 42. (1908.) 401-415. p.,
540-556. p. Meszlényi röviddel hivatalba lépése után határozott hangon utasította vissza Sopron vármegye fiatal alispánját, aki olyan — konkrétan meg nem nevezett — dolgot kért tőle,
amit alispánoktól (miként cz a levélben áll), nem szabad. Ezért Meszlényi kéri: az április 6-i
megyegyűlésen jelenjen meg ő, vagy képviselője. MOL P 124 hg. Esterházy cs. lt., gr. Esterházy László levelezése, No. 737., Meszlényi Benedek Esterházy Lászlónak, Szombathely,
1646. március 29., illetve: Dominkovits, 2003. 183-206. p.

Megvásárolható kiadványaink
Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)
CD-ROM Kiad.: Arcanum

1994-2004.

Az A r c a n u m g o n d o z á s á b a n m e g j e l e n t f o l y ó i r a t u n k első 11 é v f o l y a m a
CD-ROM-on. A CD-ROM kiadás az 1994 és 2004 között megjelent valamennyi
lapszámon kívül tartalmazza a Fons Könyvek eddig megjelent két kötetét is:
Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt 1552-1556. Bp., 2002.
(Fons Könyvek 1.) és XVI. századi uradalmi utasítások. Szerk.: Kenyeres István.
1—II. Bp., 2002. (Fons Könyvek 2.)
Ára: 3500 Ft. Előfizetőknek: 3000 Ft.
Fons (Forráskutatás
számai

és Történeti Segédtudományok)

1995-2005/1.

közötti

A folyóirat 1994-től évi 3 számmal jelent meg, 1998-ban 4 számmal, 1999-től újból 3 számmal jelenik meg. Az 1999/1-2. összevont szám kivételével valamennyi
szám önálló füzetben jelent meg
A számok ára:
2-6. évfolyam (1995-1999) 200 Ft/db
7. évf. (2000) 1. szám: 500 Ft (A történeti források kiadásának módszertani kérdései c. tematikus szám).
7. évf. (2000) 2. és 3. szám 300 Ft/db
2002. évi 1-3. sz. (Tanulmányok Gecsényi Lajos tiszteletére) 1050 Ft
8. évf. (2001) 1. számtól 11. évf. (2004) 3. számig 350 Ft/db
12. évf, (2005) 1. számtól 500 Ft/db
Oborni Teréz: Erdély pénzügyei 1. Ferdinánd uralma alatt 1552-1556. Bp., 2002.
(Fons Könyvek 1.) Ára: 1200 Ft. Előfizetőknek: 900 Ft
XVI. századi uradalmi utasítások. Szerk.: Kenyeres István I—II. Bp., 2002. (Fons
Könyvek 2.) Ára: 1900 Ft. Előfizetőknek: 1300 Ft.
Információ és megrendelés: Fons terjesztés (Polonkai Éva, Budapest Főváros Levéltára 1139 Budapest Teve u. 3-5. polonkai@bparchiv.hu SS) 1139 Budapest Teve
u. 3-5. T: 06-1-298-7517 Fax: 06-1-298-7555.)

CSÍZI ISTVÁN
EGY NAGYÍVÜ HIVATALI KARRIER KEZDETEI A XVII. SZÁZADI
KIRÁLYI MAGYARORSZÁGON
Aszalay István naplója

(1624-1631)

A naplóíró
Főnyi Aszalay István neve viszonylag gyakran előbukkan a XVII. század közepének történeti forrásaiban és a korszakra vonatkozó szakirodalomban. Mégis, a nádori titkárból nádori ítélőmesterré, majd alországbíróvá, végül a Magyar Kamara
tanácsosává lett Esterházy-familiáris életét egy levéltári repertóriumon kívül az
újabb irodalom nem foglalta össze.1 A teljes életút minden részlete még most sem
rekonstruálható, ám naplóján keresztül pályájának egy fontos szakaszára derül
fény, megvilágítva egy jelentős karrier kezdeteit.
Sajnos sem a naplóíró születésére és ifjúságára, sem távolabbi felmenőire nincsenek adatok. 2 Az apa, Aszalay Miklós lépésről-lépésre építette ki saját maga, illetve családja egzisztenciáját mind anyagi vonatkozásban, mind a társadalmi élet
területén. Először feltehetően Rákóczi Zsigmond szolgálatában állt, Rákóczi
ugyanis 1601. január 21-én kelt oklevelében mentesíti a földesúri szolgáltatások
alól a Fonyban található, Aszalay által bírt házat/' Élete során Aszalay Miklós

1
2

Maksay, 1992, rcgcbbi irodalomból lásd pl.: Szinnyei I. 280. col.
Kivéve anyai nagyapját és annak testvérét (lásd alább). A szűkebb család történetét döntően a
Diarium által is érintett birtokjogi viták iratanyaga alapján lehet rekonstruálni, mely iratok
egykor Aszalay István tulajdonát (mai terminológiával személyi fondját) képezték. Aszalay
iratai halála után a Magyar Kamara tulajdonába kerültek. Ezek jelenlegi ismereteim szerint a
Magyar Országos Levéltárban a Magyar Kamara archívumának három fondjában találhatóak:
Aszalay István alországbíró iratai (E 168) — döntően levelezése, Nco-regcstrata acta (E 148)
fasc. 687. és 688. — családi, birtokjogi vonatkozású iratok. Archívum familiac Esterházy (E
174) — hivatali működése során keletkezett egyes iratok.

3

A szöveg nem utal konkrét eseményre, amellyel kapcsolatban c jótétemény érte a kedvezményezettet, csupán egy meglehetősen általános formulával él: „...pro locoru[m] ct temporum
varictatc fídelia sua servitia exhibuit ct impendit, ac in futurufm] exhibiturus ct impensurus
est". Lásd Rákóczi Zsigmond mentesítőlcvclc Aszalay Miklós főnyi ingatlanairól, Szerencs,
1601. január 21., MOL E 148 Fasc. 688. N. 29.

FONS XII. (2005) 2. sz. 163-255. p.
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Északkelet-Magyarország valamennyi, a korszakban jelentős nagybirtokosának
szolgálatában megfordult. 1610-től 1616-ig biztosan munkácsi tiszttartó, 4 majd
mint Esterházy Miklós és Dersffy Orsolya munkácsi udvarbírája vesz zálogba urától, többek között, egy munkácsi házat és egy Bereg megyei pusztát. 3 1621 -ben pedig Alaghy Menyhért regéci és pácini javainak provizora. 6
Tisztségeivel és vagyonszerzésével párhuzamosságot mutatnak családi kapcsolatai. Első felesége a főnyi születésű György Erzsébet, György Pál nevű vagyonos
jobbágy lánya volt. Úgy tűnik, a helybeli vagyon és az ismeretség mellett nem volt
más fontos motiváló tényező e házasságban, mely valószínűleg rövid ideig tartott. 7
A házasságból két gyermek született: István volt feltehetően az idősebb, Zsuzsanna
a fiatalabb. 8 Aszalay Miklós második felesége, Lasztóczky Erzsébet már a jelek
szerint magasabb társadalmi pozíciót képviselt: neve alapján Zemplén vármegye,
egy már ekkor is réginek számító nemesi családjának sarja. 9 (Noha éppen ettől az
időszaktól kezdve szaporodnak meg a forrásokban a hasonló családnevű személyek, a tágabb rokonság egyelőre nem állítható össze. 10 )
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6
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8
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„...cő keg[ycl]mc eőt cztcndcők alat való, azaz á scptima dic May Anni 1610 usqfuc] ad
septimu[m] dicm February 1615, szamadasat..." lásd Esterházy Miklós cs Dersffy Orsolya bizonyságlcvele a tiszttartói elszámolásról, Munkács, 1616. január 13., MOL E 148 Fasc. 688.
N. 4.
„Egregy Nicolai Aszalai, provisoris arcis nostrae Munkács, (...) Domum (...) ncc non pracdium
quoddam in posscssionc nostra Kercpeczkc (...) Memorato Nicolao Aszalay, ac per cum nobili
dominae Elisabcthae Lasztoczi consorte sua (...) in et pro summa (...) millc florenorum
Hungaricorum inseripsimus ct obligavimus...", Munkács, 1617. január 1., MOL E 148 Fasc.
687. N. 36.
„...Nicolaus Aszalay bonorum nostrorum Regcczianorum ct Paczianorum provisor," Alaghy
Menyhért adománylevelc a főnyi Muharos hegyen lévő Kclepcés szőlőről [„Fony Muharos
hegy, Kelepczis szőlő"], Regéc vára, 1621. június 16., MOL E 148 Fasc. 688. N. 36. Ez
egyébként az utolsó dokumentum, amelyben élő személyként említik.
A három testvér (István, Zsuzsanna, Anna) között ugyanis nem lehetett túl nagy korkülönbség: 1622-1624 folyamán már a kisebbik lány, Anna is férjhez ment.
Leveleiben következetesen bátynak szólítja Zsuzsanna.
A'agy, VII. 36-37. p., és lásd a 5. jegyzetet, ahol nemesasszonynak mondják.
Fontos viszont megjegyezni, hogy nem ő az egyetlen Aszalay István ebben az időben. Talán
azért is használta következetcsen a „főnyi" előnevet. Valószínűleg a később „szendrői" előnevet használó ág alapítója volt az, aki szintén ebben az időben élt, ráadásul az utókor számára
sem teljesen ismeretlenül. 1644-45-bcn és 1648-ban másokkal együtt Borsod vármegye I. Rákóczi György fejedelemhez küldött követe egy-egy alkalommal, lásd Nagy, 1998. 30., 44.,
119. p. 1646—47-ben az országgyűlésen is részt vesz Zákány Andrással, mint borsodi követ,
így az az érdekes helyzet állt elő, hogy ezen országgyűlésen két Aszalay István is jelen volt.
Lásd Zsilinszky, 1890. 335. és 338. p. Feltehetően ő kapott 1625-ben nemesi levelet Kabarcz

Gyermekeinek jövőjét is sikerült még életében társadalmi állásának megfelelően, vagy István esetében, azon túlmutatóan rendeznie. Idősebbik lányát Szepsi István,11 Esterházy Miklós és Dersffy Orsolya titkára vette feleségül, a kisebbik lány,
Anna, akinek anyja Lasztóczky Erzsébet volt, pedig 1622-ben jegyben járt a főnyi
illetőségű Somogyi Gergellyel. 12 A legígéretesebben fia pályája indult, ő ugyanis
— minden bizonnyal Esterházy Miklós patronálásával — külföldön tanult:
1621-ben a grazi jezsuita kollégiumban az utolsó, retorikai osztályt végezte.1"1
Mindezek mellett Aszalay Miklós, és kezdetben fia, társadalmi állását, pontosabban nemességét nem lehet egyértelműen megállapítani. Noha számtalan helyen
található rá utalás a különböző megszólításoktól kezdve Aszalay István beiratkozási bejegyzéséig, kétségeket vet fel az, hogy István 1638-ban a szakirodalom szerint címer- és nemeslevelet szerzett. 14 Ám hogyha a szakirodalom állítása (az eredeti irat lelőhelye kérdéses) nem is pontos, tehát csak címeres levelet kapott
Aszalay István — ami egyébként kétségtelen —, édesapja akkor is legfeljebb taksás nemes lehetett. A házánál levő ingóságok 1 " és a későbbi családi összeiitközé-
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12
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14
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János mellett II. Ferdinándtól lásd Csergheö, 1885-1893. II. 278. p. Nem elképzelhetetlen, de
egyelőre nem is bizonyítható, hogy az 1625-ben címert nyerő Aszalay István egy harmadik
személy lenne, mégpedig az, aki 1644-ben (rozsnyói?) városi ügyész (biztos, hogy nem azonos főnyi Aszalay Istvánnal, mert a levél szerint felesége és gyermekei vannak) lásd Mikulik,
1885. 3. p.
Szepsi István (7-1622) Szepsi mezővárosából származott (Szepsi István végrendelete [Aszalay
István közel egykorú másolata], Fony, 1622. október 6.), MOL E 148. Fasc. 688. N. 25.,
1612-ben Dersffy Orsolya familiárisa cs titkára, lásd Dersffy Orsolya adománylcvclc Szepsi Istvánnak a Bcrcg vármegyei Négyszegű szőlőről. Munkács, 1612. március 10., MOL E 148 Fasc
687. N. 49., 1616-ban Esterházy Miklósé, lásd Pattantyús Bertalan és Szepsi István közti adásvételi szerződés (közel egykorú másolat), Munkács, 1616. szeptember 19., MOL E 148 Fasc
687. N. 50., ekkor felesége Zayfcrt Erzsébet (őt, vagy gyermekeit nem említi végrendeletében).
Lásd György János végrendelete, Fony, 1622. szeptember 30. MOL E 148 Fasc 688. N. 26.
1621. január 5-én iratkozott be, mint „Stephanus Asssalay, Nobilis, Vngarus" Andritsch, 1977.
64. p. Életét röviden összefoglalja: Andritsch, 1965. 49. p. Lehetséges, hogy 1621 után is külföldön maradt tanulni, de ennek pontos helyszíne nem ismert, lásd: „ctiam Nobili Stephano
filio pracfati condam Nicolai Aszalay demortui, apud Patrcs Societatís Jcsu in exteris
Rcgionibus operám sedulam studiis suis..." Esterházy Miklós nádor parancslcvclc Rákóczi Pál
országbíróhoz Papi Gáspár és felesége szőlői ügyében, Eperjes, 1623. június 11., MOL E 148
Fasc. 688. N. 17.
Pozsony, 1638. március 22., lásd Csergheö, 1885-1893, I. 20. p. Az eredeti dokumentumról
nincsen adat.
Aszalay Miklós házának inventériuma, Fony, 1622. november 10., MOL E 148 Fasc 688. N.
34. Az iratban „hittel kötelezett mátkája"-kcnt említett Mcgycsi Zsuzsanna személye nem tisztázott, (lehet, hogy harmadszor is készült megnősülni?).

sekben szereplő ingatlanok azt mutatják, hogy vagyonát sikeresen gyarapította.
Aszalay Miklós halála 1621 októbere és 1622 szeptember vége között következhetett be, 16 valószínűleg az utóbbi időponthoz közelebbi időben (Lasztóczky Erzsébet is 1620-1622 között hunyhatott el). 17
Az 1622-es év meghatározó volt az Aszalay testvérek életében. Aszalay Miklós
és Lasztóczky Erzsébet mellett ebben az évben halt meg István és Zsuzsanna nagybátyja György János, valamint Zsuzsanna férje, Szepsi István is.18 Ezen időpontok
és a Diarium bejegyzéseinek kezdete között pedig újabb változások következtek
be: Zsuzsanna nőül ment egy armalista nemeshez, Papi Gáspárhoz, 19 míg Anna végül nem Somogyi Gergely, hanem egy bizonyos Salygó (korábban Bodó) Farkas
felesége lett. Ilyen családi viszonyok között kezdi vezetni (talán külföldről való
visszatérte után) Aszalay István naplóját.
Ez egyben az a környezet, melyből Aszalay István pályája elindult, ámde, hogy
mikor és hova, azt eddig a szakirodalom nem pontosan térképezte fel. Maksay Ferenc ugyanis azt írja, hogy az 1610-es években már a Magyar Kamara tanácsosa,
minden bizonnyal egy, általa 1613-ra datált levélre alapozva, melynek címzésében
valóban kamarai tanácsosnak van titulálva Aszalay. 20 Más tények azonban e megállapításnak komolyan ellentmondanak. Mindenekelőtt furcsa lenne, hogy valaki,
aki már nyolc éve kamarai tanácsos, egy kollégium hallgatója legyen 1621-ben. De
maga a levél is kérdéseket vet fel. Egyfelől, mert Nyékre (Sopronnyék, ma Neckenmarkt, Ausztria) címezték, márpedig Aszalay csak 1640-ben kap ott adományt és telepedik le ott (már amennyire letelepedésről az ő esetében beszélhetünk). 21 Ezen
adatok is biztossá teszik, hogy egy paleográfiai tévedéssel van dolgunk.22
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Lásd 6. jegyzetet, illetve György János 1622. szeptember 30-án Fonyban kelt végrendelete
már „Istenben üdvözültnek" mondja. MOL E 148 Fasc. 688. N. 26.
Az 1622-ben kelt iratok már nem említik
Szepsi István végrendelete (Aszalay István közel egykorú másolata), Fony 1622. október 6.,
MOL E 148 Fasc. 688. N. 25. Valószínűleg nem sokkal később meg is halt, mert már ekkor
íija: „testemben érzem Istennek ostorát, nagy nyavalyámat és betegségemet".
1623 júniusában már házasok: „Susannac primum quidem nobilis quondam Stephani Szepsy,
jam autem cjusdem Casparis Papy consortis", Esterházy Miklós nádor parancslcvcle Rákóczi
Pál országbíróhoz Papi Gáspár és felesége szőlői ügyében, Eperjes, 1623. június 11., MOL E
148 Fasc. 688. N. 17. Papira lásd Sós, 2003. 239. p.
Maksay, 1992. 85. p. Vö.: Farkas András levele, Rákos, (?) 1653. október 15., M O L E 168 1.
tétel 271. sz.
MOL A 57 9. köt. 330-331.
A levél keltezésekor arab számokkal kiírt „1613" harmadik számjegye ugyanis nem l-es, hanem 5-ös. A tévesztés azért nem súlyos és gyanús, mivel a szám függőleges része gyakorlatilag egyenes, a vízszintes felső vonal azonban egyértelműen látszik a szártól jobbra a hármas

Sokkal valószínűbb, hogy pályája fokozatosan emelkedett, minden bizonnyal
Esterházy Miklós támogatásával. Erre utal, hogy a jezsuitáknál végezte tanulmányait, és 1625-ben már, mint Esterházy udvarának tagjához intéznek leveleket rokonai.2-1 A Diariumból tudjuk meg, hogy Cziráky Mózes személynökhöz is a nádor
ajánlja be."4 E ponton ismét ellent kell mondanunk az eddigi megállapításoknak.
Maksay szerint ugyanis már a korábbi nádorok, (Forgách Zsigmond és Thurzó
Szaniszló) mellett is titkár volt. Azonban erre utaló adat — egy 1618/1628-ban
kelt levelet kivéve — egyelőre nem került elő."3 A Diariumból viszont kiderül,
hogy az alapvetően Esterházy Miklós familiárisai közé tartozó Aszalay István
1626-1627-ben a személynök, majd 1629 végéig a nádor igazságszolgáltatási apparátusának tagja. Titkárként Esterházy Miklós nádor mellett is csak 1630 januárjától szerepel."'' Az általa intézett ügyekről csak felületes ismereteink lehetnek. A
hozzá írt levelekből úgy tűnik, a címeradományoktól a különböző nádori parancsokig igen sok mindennel kellett foglalkoznia. Bár a hozzá írt levek címzéseiben előfordul a főtitkár vagy belső titkár megjelölés, ezeknek valóságtartalma kérdéses. 27
Az azonban nyilvánvaló, hogy a több titkárral dolgozó nádori kancelláriának 28 az
1640-es évekre egyik legtapasztaltabb tagja lett. A nádor melletti pozíció más téren
is meghozta számára a felemelkedést. 1638 márciusában III. Ferdinándtól címeres
levelet nyert, 29 1640-ben pedig birtokot és házat Nyéken/ 10
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irányában, a tcvcdcs alapja nyilván az, hogy ez már a hármas szám írása kezdetének látszik,
pedig a vonal a két betű között elvékonyodik és bár igaz, hogy a kéz nem emelte fel a tollat,
de a két betű elkülöníthető egymástól.
Aszalay Zsuzsanna levele, Fony, 1625. október 4. Címzése: „...Aszalay Istvánnak (...) Tekintetes és Nagyságos (...) Esterházy Miklós uram ő Nagysága jámbor szolgaianak nekem szcrclcmcs batiam uramnak...". MOL E 168 1. tétel 20. sz. Továbbá Papy Gáspár levele Fony, 1627.
május 30. Címzése: „Egregio Domino Stephano Aszalai (...) Nicolai Esztcrhazy (...) Palatini
Aulac Familiari." MOL E 168 1. tétel 592. sz.
1 62 5. december 14. A Diáriumra a továbbiakban csak a dátummal hivatkozom.
Maksay, 1992. 85. p., forrása: Buzay György János levele, Bécs, 1628. május 15. [véleményem szerint ez a helyes dátum], MOL E 168 1. tétel 136. sz.
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L á s d a l á b b , ill. a D i a r i u m m e g f e l e l ő r é s z e i t .

27

A legtöbb esetben a levelek címzésében lévő titulusokat kritikával kell kezelni. Viszont Eörsy
Zsigmond (egyik közeli munkatársa, a nádor környezetének kiemelt tagja) 1636-ban „belső
titkár"-nak nevezi Aszalayt lásd Eörsy Zsigmond Aszalay Istvánhoz, Rcgéc, 1636. november
3. MOL E 168 1. tétel 203. sz.
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Lauter Éva, 1993. 215-240. p„ Koltai, 2001. 29-31. p.
Lásd 14. jegyzet.
Lásd 21. jegyzet. Források alapján egyelőre nem világos, hogy Ivan Bojnicié miért vette fel
munkájába Aszalayt, vö. Bojnicic, 1899. 5 - 6 . p.

Esterházy Miklós 1645-ben bekövetkező halála a hosszú, nyugodt évek végét
jelentette Aszalay István számára. Ismert, hogy az Esterházy-család tagjai között
vita volt, hogy kinek a szolgálataira tartsanak igényt később is: László gróf új embereket hozott volna, nagybátyja, Dániel a régi udvar megtartását javasolta/ 1 Noha, mint ezt a hozzá írt levelek is mutatják/ 2 számítottak és számíthattak Aszalay
tudására, ő a nádor mellett szerzett tapasztalatait önállóan kamatoztatta. Nem mindig ismert, hogy kik, és hogyan segítették, kérték fel egy-egy tisztség elvállalására,
mindenesetre a következő tíz év mozgalmas volt számára. Először egy fontos, ideiglenes megbízatást kapott: a linzi béke végrehajtásának koordinálására összehívott és végül Tokajban lezajlott tárgyalások királyi küldöttei között kapott helyet,
részben azért, hogy az Esterházyak érdekeit képviselje.'"' De nemcsak Tokajban
volt ott, hanem a további tárgyalásokon Eperjesen is.34
Eközben pedig — nyilván Draskovich János nádor felkérésére — nádori ítélőmesterként tevékenykedett/ 3 Ebben a minőségében vett részt az 1646-47-es országgyűlésen. ítélőmesterként nemcsak az ítélkezésben számított rá az új nádor,
hiszen Aszalay másfél évtizedig volt Esterházy Miklós, a kor elismerten nagy politikusának munkatársa, hatalmas gyakorlata és tapasztalata lehetett nemcsak jogi,
hivatali, hanem politikai ügyekben is. Mindennél beszédesebben világít rá erre
maga az új nádor, mikor egy Aszalaynak írott levelében — miután hosszan mentegetőzik, amiért felbontotta az erdélyi fejedelem királyhoz írt levelét, ahelyett, hogy
azonnal Bécsbe küldte volna, — azt kérdezi Aszalaytól, hogy mitévő legyen ilyen
helyzetben, kikkel tanácskozzon, és egyáltalán „mit cselekedjem ebben, kegyelmed vagy látott és hallott volna szegény Úr in tali casu, mit cselekedett, avagy mi
volna legjobb praescribálnom". 36
Draskovich halála (1649. augusztus) után egy ideig cím és hivatal nélkül találjuk Aszalayt. Úgy tűnik, különösen Esterházy Dániel vette volna folyamatos szolgálatait szívesen, de ő inkább a hivatalviselést választotta. 1650 májusában már azt
írja Esterházy Lászlónak, hogy „akaratom ellen, nagy búsulásomra érsek uram
[Lippay György] (...) insti tuti ójára s izengetésére (...) fel kelle vennem (...) a vice
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judex curiae tisztet.'" 7 Nem tudni, mennyi a kötelező szerénység szavaiban, az
azonban biztos, hogy azonnal indult Eperjesre a több mint negyven év óta ismét
meghirdetett oktávára. Feltehető, hogy az országbíró személye is közrejátszott a
feladat elvállalásában, Csáky Lászlót jól ismerhette ugyanis az Esterházy-udvarból, ráadásul Csáky 1622-ben szintén Grazban tanult. 38
Nemsokára (1651-ben, vagy 1652 elején) azonban ettől a feladattól is megvált
és a Magyar Kamara tanácsosa lett — bár itt az indítékok teljesen a homályba vesznek. 1652-ben a Kamara megbízza a Szepesi Kamara, illetve a felső-magyarországi pénzügyek felmérésével, melyet el is végez, igaz, munkájának nem sok következménye lett.39
Nyilván nem véletlen, hogy annyiszor küldték, illetve ment maga ÉszakkeletMagyarországra: helyismerete és személyes kötődése is elősegítették ezt. 1635-ben
Regéc Esterházy Miklós részére való átvételénél, felmérésénél tevékenykedett, 40
1644-ig pedig javai egy része is oda kötötte. Ekkor ugyanis II. Rákóczi György hadjáratának következtében elvesztette főnyi házát és minden bizonnyal tartozékait is —
visszakerüléséről vagy az erre tett kísérletekről nem tudni. 41
Mint látható, Aszalay István életének nagyobb részét szülőföldjétől távol töltötte. De a szülőfaluban maradt testvéreivel folyamatos érintkezésben maradt. Levelezésének tanúsága szerint Zsuzsannával szorosabb kapcsolatot tartott fenn, mint
Annával. Gyakorlatilag Zsuzsanna és férje vezették a főnyi birtokot, Anna viszont
egyre-másra rossz hírbe hozta bátyját. Zsuzsanna szerint férjével pénzüket elisszák, gyerekeik a legrongyosabbak a faluban. 42 Ráadásul a házaspár lopásba is
keveredett, amit rá is bizonyítottak Annára. A vármegye előtti felelősségre vonástól a jelek szerint csak a török beütése mentette meg. 4 ' Ezt szinte már alig színesíti,
hogy Zsuzsanna 1640-ben bekövetkezett halálakor Anna Papi Gáspárt vádolta a
halál siettetésével. 44 Aszalay mégsem mutatkozott testvére iránt ellenségesnek:
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kérésére (sőt könyörgésére) pénzt, ruhaanyagot küldött, maga mellé vette és Nagyszombatban taníttatta unokaöcsét. 43 Ismereteink szerint csak egy feltételt szabott
Anna elé, nevezetesen a megjavulást, ami egyrészt a bűnös cselekedetek elhagyását, másrészt a kálvinista templom látogatásával való felhagyást jelentette. 46
Ez utóbbi nem véletlen, mert Aszalay István buzgó katolikus volt. Már grazi tanulmányai sejtetik, hogy a protestáns környezet ellenére megmaradt (vagy visszatért) katolikusnak. Később is kifejezetten jó viszonyt ápolt a magyar jezsuitákkal,
különösen Keresztes Istvánnal, aki sűrűn írt neki azokban az években, amikor Nagyszombatban tartózkodott, 47 vagy Nádasy Jánossal, aki neki ajánlotta egyik művét.48
A nagyszombati templomban oltárt is emeltetett,49 és feltehetően ide is temetkezett.
1655-ben még részt vett az országgyűlésen, ahol biztossá is választották, 30 1656
novembere után azonban nem maradt fenn több hozzá írott levél. Valószínűleg a
következő év elején Nagyszombatban halt meg.31
Szót kell ejteni „jogtudományi" munkásságáról, mely hozzájárult neve korabeli
ismertségéhez. Az 1650-es években kezdett terjedni kéziratban az az általa összeállított mutató, mely a Hármaskönyv és az ország főbb törvényeinek tulajdonképpeni tárgymutatója. Minden bizonnyal már életében elterjedt, 3 " de nyomtatott
kiadására csak 1694-ben került sor. 33
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A napló
A 17. század elején sem ritka jelenség, hogy a műveltebb emberek közül valaki naplót vezet a köz-, és magánélet eseményeiről. Aszalay István esetében az indíttatást az
utóbbiak, pontosabban magánéleti, szűkebb családját ért sérelmek adják. A vagyonnal kapcsolatos viták eseményei lejegyzésének nyilvánvalóan praktikus okai voltak,
ám szerencsére szülőföldjéről való távozása után is fontosnak tartotta feljegyzései
folytatását. Egy napló természetszerűleg egy személy benyomásaiból, élményeiből,
az általa látottakból is csak azt örökíti meg, amit az illető lejegyzésre méltónak ítélt.
Aszalay naplója a családi eseményekről áttér hivatalviselésével összefüggő ténykedéseire, természetesen annak sem hivatalos részeire (pl. az ügyek ismertetésére), hanem arra, amiben ő igazán rész vett: merre utazott, mit csinált, mit látott, kikkel
találkozott. Ezzel párhuzamosan a napló nyelve is megváltozik. Az első, valamint a
leghosszabb, személyes sérelmét részletesen leíró bejegyzés is magyarul íródtak. A
hivatalos ügyekre való áttéréssel latinra vált és 1625 augusztusának, szeptemberének
magánjellegű jegyzeteit kivéve csak szórványosan fordul elő magyar szövegrész.
A papírra vetett események persze nem teljesek, de így is keresztmetszetét adják
életének, és noha kevés egyéni gondolatot jegyzett le, személyisége, gondolkodásmódja is felsejlik a sorok között. Az alábbiakban a Diariunr 4 bejegyzéseinek jobb
megértéséhez azoknak más források és a szakirodalom alapján összeállítható hátterét igyekszem felvázolni.
Aszalay István Diariumának bejegyzései két fő szálat követnek: a családi események, egészen konkrétan az örökség megtartásával, visszaszerzésével kapcsolatos
történések, illetve a hivatalviseléséből eredő utazások, tevékenységek. A családi
örökség Aszalay Miklós hagyatékából és a György János által mindhárom testvén-e
hagyott irtványföldekböl állt. Még szinte egymás között se rendezték az örökség sorsát, a testvéreknek máris számos nehézséggel kellett szembenézniük. Aszalay István
írása is mindjárt azzal kezdődik, hogy Pankotay János elfoglalta a György Jánostól
örökölt irtványt, és a maga céljára használta fel." Később Kiviczky István nevű, feltehetően jómódú főnyi birtokos iktatta magát javaikba. 56 Lasztóczky Ferenc, Erzsébet bátyja is önhatalmúlag kezdte el szedetni szőlőiket. Ez utóbbi összeütközés
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Diarium, 1624. október 25.
Lásd Aszalay Zsuzsanna levele, Kassa, 1632. május 10., MOL E 168 I. tétel 26. sz.

viszonylag hamar véget ért: Lasztóczky Ferenc végül 250 forintot fizetett a szőlőért
az örökösöknek. 37
A falu joghatósága előtt 1625 márciusában került sor a testvérek között a véglegesnek szánt megegyezésre. 38 A dokumentum átfogó képet ad egyben mindarról,
amit élete folyamán Aszalay Miklós Fonyban megszerzett. A legértékesebb földterület természetesen a szőlő volt. A falu határában több részt is magáénak mondhatott a család, melyeket most harmadoltak. Az irtványokat hasonlóan különítették
el, legalábbis három irtvány esetében harmadoltak, a negyedik olyan kicsi volt,
hogy nem osztották fel, hanem „sors szerint" Aszalay Zsuzsannának jutott. Voltak
azonban más irtványok is, néhány kisebb és a György János-féle örökség, amelyet
nem tudtak elosztani, hanem azt a falusi bírákra és esküdtekre hagyták, talán azért,
mert nem is volt ekkor de facto birtokukban. A ház megosztásában Zsuzsanna nem
vett részt, az gyakorlatilag Istváné és Annáé lett: a nagyobb házat István, a kisebbet
Anna kapta, viszont mindketten pénzben tartoztak, összesen mintegy 59 forintot
adni testvérüknek. Aszalay István és Zsuzsanna pedig március 25-én egyeztek meg
ingatlan és ezüst ingó javaik közös kezeléséről. 39
Aszalay Anna és férje Salygó Farkas nem lehettek megelégedve az osztozkodással: a következő másfél évtized folyamán számos módon próbált Salygó Aszalay Istvánt és Papiékat elrémítve, fenyegetve, majd Papi Gáspárt befeketítve, minél többet
megszerezni a maga számára. Ennek mintegy nyitánya volt a Diariumban is leírt
konfliktus. 60 A naplóban szereplő utalások pontos háttere ezzel együtt nem mindig
világos: nem találtunk arra nézve dokumentumot — tehát lehet, hogy csak rágalom
volt — amivel Salygó vádolta szeptember 10-én Aszalayt. A feszültség azonban
nem múlt el: ellenfeleik azt terjesztették, hogy Aszalay Zsuzsanna meg akarja öletni
Salygót. 61 Zsuzsanna 1627-ben arról ír, hogy egy „gonosz lelkiismeretű ember, kiről
másszor többet írok" próbálta megtámadni Aszalay örökségét, de Papi „hozott igen
szép parancsolatot és így is megoltalmazta ellenük az házat, udvart s kertet is".62 Később csak romlott a helyzet. Salygó Farkas Zsuzsannával nem törődve adta el apjuk-
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tói maradt pincéjüket és a maga (Zsuzsanna) házát is szeme előtt pusztították.63
Zsuzsanna váltig kérlelte testvérét, hogy jöjjön haza, mert férje nincs itthon és nagy
kára lesz távolmaradásának: 64 „mert itt az hatalmasok egyszer is el veszik egyik
örökségünket, másszor is másikat és egyenként addig szedegetik, hogy végtére
semmi sem marad." 63 Ugyanis Regéc vára és így Fony földesura, Alaghy Menyhért, illetve özvegye Erdődy Anna sem viseltettek jóindulattal korábbi udvarbírójuk gyermekei iránt: Alaghy az egyik szőlő felét és a hozzá tartozó pincét foglalta
el, ami feltehetően Salygót is bátorította. 66 Változást csak az hozott, hogy 1635-ben
a regéci uradalomhoz tartozó Fony is Esterházy Miklós kezébe került.
Az örökség másik jelentős részét a munkácsi házak képezték. Mint tudjuk,
Aszalay Miklóstól a még Esterházytól vett ház és vele szőlőföld, Szepsi Istvántól
pedig szintén egy ház és szőlő maradt hátra. 67 A politikai körülmények (elsősorban
Bethlen Gábor támadásai) azonban nem kedvezetek ezek megtartásának: nem feltétlenül volt szerencsés dolog királypárti főúr szervitorának lenni ebben az időben
ezen a területen. Ezt a munkácsi házak esete jól példázza, azokat ugyanis Ballingh
János, Bethlen munkácsi várnagya foglalta el, feltehetően még Aszalay Miklós
életében (1620-1621-ben).
Minthogy Ballingh nem volt hajlandó megegyezni, ezért Aszalay Bereg vármegye közgyűlése elé vitte az ügyet, ott pedig vizsgáló bizottságot jelöltek és küldtek
ki.6^ Azon kívül, hogy Ballingh volt „erőpozícióban" (ő volt birtokon belül, ráadásul ő volt a vár kapitánya, az erdélyi fejedelem egyik kipróbált embereként), egy
komolynak (vagy legalábbis az esetleges eljárásokat bonyolító és így az időt húzó)
mondható érv is támogatta az ő jogát. Mint az iratokból kiderül, Ballingh fizetett
Aszalay Miklósnak ötven forintot a házért. Noha Aszalay István szerint nem állapodtak meg árban, és ezt az összeget mintegy előlegként fizette Ballingh, de a teljes
ár kifizetése előtt apja elhalálozott, ez a tény elég volt az ügy elnyújtására. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy Ballingh (előzetesen?, taktikai okokból? — hiszen később is
szilárdan ragaszkodott a házhoz) legalább az ötven forint megadását kérte, melyre
Aszalayék hajlandók is voltak.61) A forrásokból tehát olyan kép bontakozik ki, hogy
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Ballingh tudva, hogy legalábbis nem méltányos az amit tesz, igyekezett további kifogásokkal útját állni a ház átadásának — elvileg eredménytelenül. Elvileg csupán,
mert a vármegyei biztosok feltehetően tudtak minderről (ha mástól nem,
Aszalaytól), a munkácsi várnaggyal szemben viszont nem tettek semmit.
A Szepsi-féle házat is Ballingh foglalta el. Itt arra hivatkozott, hogy a vár feladásakor húsz köböl búzát és valamely birtokot (a szöveg nem egyértelmű) kapott a fejedelemtől Szepsi. Sőt Szepsi harminckét köböl búzát a várból elhordott.70 Aszalayék a
kisebbik rosszat (itt a búza árának megfizetését) ebben az ügyben is hajlandók voltak
fölvállalni, eredményt azonban csak évek múlva értek el. Csaknem tíz évvel később
Papinak sikerült megszereznie a házat. A pontos körülmények ekkor sem ismeretesek, 71 sem a ház további sorsa, de valószínűleg eladták Papiék.
Aszalay István Fonyból való elutazása (1625. szeptember 26.) után a naplója
írásának idejében már nem tért vissza szülőföldjére. A következő négy év folyamán tevékenységének gerincét az országos jogszolgáltatásban való részvétele
adja. A Mohács utáni kétszáz év bírósági szervezete és gyakorlata egy viszonylag
kevéssé feldolgozott területe jogtörténetünknek. 72 A korszakban két országos hatáskörű bíróság működött: a nádor vezette nádori (vagy helytartói) szék és a személynök vezette királyi tábla. A két tábla a nagyoktávákon (Szent György, Szent
Mihály) került megtartásra, Eperjesen a felső-magyarországi megyék, Pozsonyban az alsó országrészek számára. A oktávák azonban korántsem voltak folyamatosan megtartva, különösen az eperjesi törvényszékek szüneteltek, a XVII. század
első felében például mintegy negyven évig.
Aszalay István először Cziráky Mózes személynök mellett vett részt az igazságszolgáltatásban. Cziráky hivatalánál fogva a királyi tábla, azaz egy főpap és főnemes, négy ítélömester, négy nemesi ülnök, továbbá az esztergomi érsek két ülnöke
és a királyi jogügy igazgató által alkotott második legfontosabb országos hatáskörű
bírói fórum élén állt. A királyi tábla a mágnások bűnügyei és politikai bűncselekmények kivételével minden ügy első fokú, az ítélőmesteri és megyei ügyek tekintetében másodfokú bírósága volt. Aszalay a Diarium szerint a tábla ülésein (ha voltak) nem voltjelen. Viszont két olyan ügyet is leír, melynél a személynök személyesen vagy ítélőmesterei útján intézkedett, 71 ő pedig egy-egy alkalommal működött közre vagyonosztályban, végrehajtásban, határigazításban és iktatásban. 74

70
71
72

Uo. fol. 1. verso.
Papi Gáspár levele, Fony, 1634. április 12., MOL, E 168 1. tétel 614. sz.
Alábbiakra lásd Bónis-Degré-Varga
47-50. p., Eckhart, 2000. 258-260. p.

A naplóból kiderül, hogy Aszalay a nádor — mint a nádori vagy helytartói szék
főbírája — mellett is az igazságszolgáltatás több fázisában tevékenykedett, a bírói
tárgyalásoktól a perhez kapcsolódó eseményeken (tanúvallatás, végrehajtás, stb.)
át, az egyszerűbb magánjogi ügyekig (iktatás, vagyon-, illetve birtokosztály).
így az 1628-as év első felétől aztán két-két birtokosztály, tanúvallatás és iktatás
lett Aszalay feladata. November végén megbízást kap Nógrád és Hont vármegyékben végrehajtások elvégzésére, ezzel telik el a következő év első fele. Ennek végeztével ismét vegyes feladatok, de főként tanúvallatás hárul rá, míg végül ismét
Hont vármegyébe kell mennie végrehajtást elvégezni. Aszalay kapott hivatalos parancslevelet is, de fennmaradt Esterházy Miklós egy magánlevele, melyben éppen
ennek a feladatnak az elvégzésére szólítja fel. 73 A címzés „...Sedis Judriae Sacrae
Caesareae Regiaeque Maiestatis Jurato Nostro etc." alapján Aszalay pontos tiszte
bizonytalan. 76
Aszalay István törvényszékeken betöltött szerepe nem világos a naplóból, de
többről, ráadásul különböző szintűekről is beszámol. Az oktávák mellett a hosszú
bírósági szünetek és zavaros politikai viszonyok következtében a nagybírák ítélkezését helyettesítendő két sajátos törvénykezési fonna fejlődött ki.77 Az ítélőmesterek vándorbíráskodása eredetileg a nagybírák megbízásos helyettesítéséből állt, de
idővel egyre inkább önállóvá vált. Egy-egy nagyobb területet bejárva, fogott bírótársakkal folytatták le a pereket, elvileg bárkinek, bármelyik bírói fórum elé tartozó
ügyében ítélkezve. A compromissialis bíráskodás keretében pedig a felek közös
megegyezése alapj án alakítottak bíróságot a kúria vagy annak valamely tagja vezetésével szintén fogott bírótársakból.
Ilyen bíráskodási alkalmakról a Diariumból is értesülünk. Miután Aszalay egyes
hivatalos ügyeket elintézett a személynök halála után, az év végén visszatért Esterházy udvarába, aki hamarosan Kereszthury András ítélőmester mellé küldi, 78 amikor
Nagyszombatban éppen rendkívüli (feltehetően nádori ítélőmesteri) ítélkezés zajlott
a személynöki ítélőmesterek távollétében. 1629 márciusában említés esik egy, felte-
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Lásd Diarium, 1627. február 4., 10.
Lásd Diarium, 1626. április 17., 1626. május 6., 1626. július 3., ill. 1627. május 3-tól. Az
utóbbit először exccutionak mondja, de „penes litteras donationales" (1627. május 3.), a következő nap pedig már statutionak (1627. május 4.).
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Esterházy Miklós levele, Fraknó falu, 1629. november 20., MOL E 168 1. tétel, 255. sz.
Ez alapján Aszalay esküdt (ülnök) lehetett, bár Maksay jegyzőként említi, Maksay, 1992.
85. p.
Bónis-Degré-Varga,
48. p.
Diarium, 1627. december 16.
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hetően ítélőmesteri törvényszékről.79 Valószínűleg compromissionalis bíráskodás
történik 1629 augusztusában, míg az aznapi másik eset inkább ítélőmesteri bíráskodásra utal.80 1628 őszén pedig a pozsonyi oktáván vesz részt, bár saját szerepét,
esetleges teendőit nem említi.
A Diarium születésének idején zajló politikai, közéleti események viszonylag
kisebb teret kapnak Aszalay leírásában. Természetesen azon fontosabb események, melyeknek szem- és fűltanúja volt, a Diariumban is szerepelnek. Érdekes viszont, hogy a naplóírás alatti időszak egyik legjelentősebb eseménysorával,
Bethlen Gábor 1626. évi támadásával, nem foglalkozik — igaz ezen év augusztusáról és szeptemberéről a naplóban semmilyen bejegyzés nem található. Mégis
majdnem minden évben akad olyan, a köztörténet szempontjából is fontos történés, amellyel kapcsolatba került Aszalay és így említést is tesz róla.
Az első ilyen az 1625-ik évi soproni országgyűlés. 81 Akárcsak az 1630-ik évi
pozsonyi esetében a naplóíró itt még csak megfigyelő, nem résztvevő, ebből adódóan inkább a külsőségek kötik le figyelmét. Ahogy a későbbiekben is, a nagyobb
események mellett leginkább azt jegyzi le, ki, mikor érkezett, távozott a színhelyről. Igaz, különösen a soproni országgyűlésen látványos események is történtek.
Az eredetileg szeptember 8-ra összehívott diétán választották nádorrá Esterházy
Miklóst, Aszalay urát, és lett országbíróvá Alaghy Menyhért, akit, mint láttuk,
szintén ismert. Az igazi látványosság azonban november végén következett: a diéta királlyá választotta Ferdinánd főherceget, a későbbi III. Ferdinándot, és a koronázásra is ott került sor. Ezeket az eseményeket Aszalay mind le is jegyzi, olykor
még érzelmeinek is hangot adva. 82
1626 januárjában, az országgyűlés határozatának folyományaként8*1 Cziráky
Mózes mellett a Borostyánkő, Kabold, Fraknó, Kismarton, Szarvkő és Kőszeg, valamint tartozékaik Ausztriától Magyarországhoz való visszacsatolásának tárgyalásait kísérhette figyelemmel. Nevezett birtokokat még II. Ulászló zálogosította el
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Uo. 1629. március 26.
Uo. 1629. augusztus 28.
Legújabban Péter, 1985. 69-72. p. Lásd meg Pálffy, 2004.
Lásd Diarium, 1625. október 25.: „Quem Dcus..."; ill. november 27.: „Vivát!" Az időrendet
tekintve ellentmondás van Magyarország történeti kronológiája 2. kötete (455. p.) és a többi
szakirodalom között. A kronológia ugyanis november 27-ére teszi a koronázást, szemben a
december 8-i dátummal lásd Péter, 1985. 71. p. — ami egyébként Aszalaynál is szerepel —
utóbbiak szerint novemberben csak a választás volt, és mint Aszalay írja: a Szent Koronát is
csak 30-án hozták lc Pozsonyból.
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1625:37. te. A magyar részről kijelölt biztosok: Telcgdy János nyitrai püspök, Batthyány Ferenc, Ostrosith István, Cziráky Mózes, Pákay Benedek, Trstiansky Gáspár és Patachich István.

1492-ben. A reincorporáció a nikolsburgi béke után került előtérbe ismét. Az
1622-es országgyűlésen II. Ferdinánd ígéretet tett a visszacsatolásra, 84 de 1625-ig
ez ügyben nem történt semmi. A naplóban szereplő tárgyalásokon is csak Fraknó
és Kabold várainak és tartozékainak sorsát rendezték véglegesen (talán azért, mert
Esterházy Miklós kapta meg őket amiről Aszalay szintén beszámol 83 ), a többit
azonban csak az 1647-es országgyűlés hatására csatolják majd vissza.86
1627-ben Cziráky Mózes fontos megbízatást kap: az idős személynök ezúttal a
szőnyi béketárgyalások egyik biztosa lesz. Az 1606-ban kötött zsitvatoroki Habsburg-török békét az 1620-as években folyamatosan megzavarták a Bethlen Gábort támogató török akciók. 1625 májusában a gyarmati békével ugyan rendezték a
felek a visszás helyzetet, ám a következő évben Bethlen támadásával párhuzamosan, Murtéza budai pasa előbb Nógrád várát vette (sikertelen) ostrom alá, majd elfoglalta Damásd erősségét (1626. október 18.). 8 ' AII. Ferdinánd és Bethlen között
1626. december 20-án megkötött pozsonyi békét követően előtérbe került a törökkel való béke megújítása is. A konkrét lépéseket Esterházy Miklós nádor tette a magyar király részéről. Áprilisban egyik familiárisát, Tar Mihályt küldi Budára tárgyalni. A sarkalatos pont Damásd visszaadása volt, melyhez a magyar fél az egész
tárgyalást igyekezett kötni, s amelynek érdekében maga Bethlen is fellépett. A török végül május elején kivonult Damásdból, de a tárgyalások ezzel együtt nem kezdődtek meg. II. Ferdinánd március 31 -én kérte a nádort a tárgyalások sürgetésére és
ha kell, a győri püspök (Dallos Miklós) és Cziráky Mózes Komáromba küldésére,
áprilisban pedig kijelölte biztosait (Sennyey Istvánt, Forgách Miklóst, Cziráky
Mózest, Esterházy Dánielt, és Gerhard Questenberget). Noha május 20-án Spaczay
Márton királyi követ már Budán volt a török követek menlevelével, azok csak — a
nádor részéről Eörsy Zsigmond 88 kíséretében —június 18-án érkeztek meg a tárgyalások kijelölt helyszínére, Szőnybe. A tárgyalások kezdetén j ú n i u s 30-án azonban már nem volt ott az eseményeket április közepétől a személynök mellett
figyelemmel kísérő Aszalay, mivel június 22-én, két heti szenvedés után, Cziráky
Mózes elhunyt. A II. Ferdinánd és IV. Murád közti békét szeptember 13-án kötötték meg (lényegében megújítva a zsitvatoroki békét) 25 évre.
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1622:2. tc. 20. §, 1622:62. tc.
Diarium, 1629. január 23.
Lásd Chernel, 1878. 78. p., ill. Szalay-Salamon,
II. 311-313. p.
Az alábbiakat a MTK 4 5 5 ^ 5 7 . p. és Szalay-Salamon,
III. 5-65. p. alapján.
Eörsy életére részletesen lásd: Hiller, 2002.

Az 1630-as országgyűlés jelentőségében eltörpül az 1625-ik évi mellett, leírásában viszont közel ugyanannyi helyet kap Aszalaynál — aminek az lehet a magyarázata, hogy érezhetően lenyűgözte mozgalmassága, látványossága.
Ezen országos jelentőségű események mellett — törvénykezési munkáján kívül
— Aszalay részt vett olykor megyegyűléseken is. Ezek valamilyen formában kapcsolódnak Esterházy Miklóshoz, de nem mindegyik esetben tudni, hogy urának
képviseletében, vagy csak kíséretében voltjelen a naplóíró — és persze az sem biztos, hogy az összes eseményt lejegyezte, amin jelen volt.
Az után, hogy Aszalay István 1630 februárjában elbúcsúzott Kereszthury András ítélőmestertől és Esterházy Miklós nádor közvetlen környezetébe került mint
nádori titkár, a naplóbejegyzések száma csökkenni kezd, majd lassan elapad.89 Pedig épp ez lehetett az az időszak, amikor értékes információk birtokába kerülhetett,
és a nagypolitika történéseit sajátos nézőpontból láthatta. Ebből az időszakból csupán a Bethlen Gábor halála utáni egyes erdélyi és partiumbeli fontos események
kerülnek bele a naplóba.
Mint ismeretes, Bethlen Gábor 1629. november 15-én bekövetkező halála után
rendelkezéseinek megfelelően, özvegye Brandenburgi Katalin követte a fejedelemségben, aki szeretője, Csáky István befolyása alatt állt.90 Ez a helyzet, valamint a hét
vármegye visszacsatolását ellenző hajdúk mozgolódása 1630 nyarán lépésre ösztönözte az erdélyi politikusokat j e l e s ü l ifj. Bethlen István váradi kapitányt és Zólyomi
Dávidot a székelyek főkapitányát. Felvették a kapcsolatot a hajdúkkal, majd Rákóczi
Györggyel. Noha a nádor katonaság felvonultatásával is gátat próbált vetni a számára
kedvezőtlen fejleményeknek, a hajdúk győzelmei inkább az ellenkező irányba terelték az eseményeket. Szeptember 20-án Sárospatakon eldőlt: Rákóczi György vállalja a fejedelemséget. Alig egy héttel később a fejedelemasszony lemondott, és az
erdélyi országgyűlés id. Bethlen Istvánt választotta fejedelemmé. Két hónap múlva a
már a Brandenburgi Katalin által is támogatott Rákóczi előtt Bethlen István is meghátrált, és december l-jén az országgyűlés már öt tette fejedelemmé. A királyi Magyarországgal szemben fennálló hadi helyzet ezzel nem szűnt meg, sőt a rakamazi
ütközetbe torkollott, amit viszont hamarosan békekötés követett.
Aszalay a királyi politikát Erdéllyel szemben mozgató Esterházy mellett csak a
fontosabb politikai eseményeket jegyzi fel, valamint az egyes pártok követeinek
mozgását. Nyilvánvaló, hogy a tőle távol történő eseményekről jó pár nap késéssel
értesült, a naplóba való bejegyzés viszont nem egységes. Brandenburgi Katalin le-
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Talán a megnövekedett elfoglaltságnak köszönhetően.
Az alábbiakra lásd Erdély története II. köt. 687-692. p., MTK 2. köt. 458-459. p.

mondását és Bethlen István megválasztását, de Rákóczi György és Bethlen találkozását is meglehetősen pontosan rögzíti (noha az első esetben semmiképpen sem
lehetséges, hogy egy nap alatt megérkezett volna a hír — tehát utólag írta a megfelelő időpontra). Ezzel ellentétben a sárospataki találkozó esetében már több napos
az eltérés, a rakamazi ütközetet pedig egy hónappal későbbre datálja, — feltehetően ezt is jóval utóbb írta be a vele egy sorban lévő bejegyzésekkel együtt.91
A munkájához vagy dominusaihoz kapcsolódó események mellett néha feljegyez egy-egy természeti jelenséget vagy rendkívülinek mondható eseményt (pl.
Bethlen Gábor meggyilkolásának álhírét 92 ), illetve néha-néha személyes jellegű
történést, fizetségeit és kiadásait. De ezek csak színesítik a Diariumot. Két dolog
— legalábbis az ezekkel kapcsolatos bejegyzések száma alapján — azonban minden bizonnyal érdeklődése középpontjában állt. Az egyik a török uralom, a török
kiűzésének kérdése. Erre lehet következtetni abból, hogy bár biztosan hallott számos eseményről, személyről különböző valóságtartalmú híreket, kevés kivétellel
csak azokat jegyzi fel, melyek a törökök elleni háborúra, a török kiűzésére utalnak,
azzal biztatnak. A spanyol király elhatározásától, Tilly várható támadásán keresztül, a pálos szerzetes álmáig minden biztató — egyébként valószínűleg már akkor
kevéssé reális — hír, esemény helyet kapott a Diariumban.
Másik fő „érdeklődési köre" a vallás, pontosabban a katolikus hit ügye. Jellemző, hogy az 1625-ös országgyűlés idejéből a már említetteken kívül lényegi momentumként csak a zágrábi prépost protestánsellenes kirohanását jegyzi fel. Ott
van a biccsei templom elfoglalásánál, és naplójába másolja II. Ferdinándnak a felső-ausztriai prédikátorok elűzéséről szóló rendeletéből az elűzések indokait — talán példa gyanánt. Személyes vallásossága is előbukkan leginkább az évvégi
„zárógondolatok" formájában, de igen sokszor írja le azt is, hol hallgatott misét,
hol töltött egy-egy fontosabb ünnepet, sőt mint kiderül, egyszer Bécsben körmeneten, másszor pedig a mariazelli zarándoklaton vett részt.
Aszalay István Diariuma képet ad egy ígéretesen induló és folytatódó hivatali,
(„jogtudó értelmiségi") 93 pálya fontos, kezdeti szakaszáról. Emellett értékes adalé-
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Lásd Diarium, 1631. január. Sajnos mivel másolatról van szó, az utólagos bejegyzések, betoldások nem mindig különíthetőck cl egyértelműen (illetve az sem zárható ki, hogy a másoló tévedett), de több is lehetett, lásd a Széchy György halálára vonatkozó bejegyzést (1625 szeptember)
Diarium, 1627. március 6.
A kifejezést a korszak vonatkozásában Dominkovits Pétertől veszem, utalva az általa felvetett
kutatási témára, Dominkovits, 2002/1. 5. p., lásd továbbá a hivatkozott irodalmat is. További tanulmányok a szóban forgó rétegről újabban: Dominkovits, 2002/2, Gecsényi-Guszarova,
2003.

kokkal szolgál a XVII. század első fele országos bíráskodásának, egyes politikai
eseményeinek vonatkozásában is.

Aszalay Diariumának utóélete
Aszalay István naplójának sorsa tulajdonképpen összefonódik Kovachich Márton
György munkásságával. A jelen közlés alapjául szolgáló szöveg az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának Fol. Lat 103. jelzetű kötetében található. 94 E kötet
elején található cím (Collectio diariorum rerum Hungaricarum) 93 tulajdonképpen
fedi is a tartalmat. A kötet első felében kalendáriumokból kimásolt bejegyzések találhatók, utána következik Aszalay, majd Sebesi Ferenc naplója (fol. 58-88.), majd
pedig egyes, XVII-XVIII. századi országgyűlésekről készült feljegyzések, illetve
iratok másolatai. A kötet végén az 1644-ik nagyszombati tárgyalások naplója került bemásolásra. A 175 lap rectoján olvasható bejegyzés szerint a másolatokat
Kovachich készítette 1797-ben. 96 A munka második részét több mutató teszi ki,
melyek időrendi, illetve nevek szerinti bontásban magyar történelemről szóló,
részben e kötetben található forrásokra vonatkoznak — tehát ez valójában a Series
chronologica diariorum kézirata. 97 Ezek alapján feltehető, hogy a Fol. Lat 103. kötetének naplói a Scripores minores folytatásaként jelentek volna meg.
Kovachich müvében kevés utalás található az eredeti kéziratra. A Diarium végén a másoló megjegyzi, hogy az eredetiről másolta, 98 ennél többet azonban csak a
Series chronologica diariorum árul el. E szerint az eredeti az Institutum gyűjteményében található. 99 Hogy oda hogyan került, azt egyelőre nem érdemes találgatni,
de a szálakat talán a Magyar Kamara körül kell keresni, ahova Aszalay István irathagyatékajutott. Ugyanennyire nyitott kérdés, hogy mi lett az eredeti kézirattal az
Institutum megszűnése után. Ismeretes, hogy a gyűjtemény nagyobb része (elvileg
egésze) Széchényi Ferenc tulajdonába került, ám Aszalay Diariumának eredeti
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A kötetre vonatkozóan lásd V. Windisch, 1998. 123-124, 133. p.
A teljes cím: Collectio diariorum rerum Hungaricarum c diversis calcndariis cxscriptorum.
Industria et sumptibus Martini Georgii Kovachich Senquiciensis. Ex Instituto DiplomaticoHistorico Szcchenyianae. OSzK, Kt. Fol. Lat. 103. fol. Ír.
Bár inkább az összeállítás az ő müve, mert a kötet kétségtelenül több kéz írása.
Kovachich, 1798b.
Fol. 56v, a kézirat végén: „Ex originali authographo Stephani Aszalay."
„Ex Authographo in Grammatophylacio Inst. Diplom. Hist." Kovachich, 1798b, 44. p. Az
Institutumról lásd V. Windisch, 1998. 48-93. p.

kéziratára a Széchényi Könyvtárban egyelőre nem bukkantunk. Elképzelhető,
hogy a Kovachich által visszatartott anyagok között volt és elkallódott. 100
Aszalay István Diariuma Kovachich másolatgyűjteményének jóvoltából XIX.
század második felében még a szűkebb tudományos köztudat része volt. Toldy Ferenc egy helyen említi Aszalay 1624-1631 között írt ifjúkori naplóját, 101 melyből
Szalay László idéz is Esterházy Miklós nádorrá választásával kapcsolatban, a kézirat lelőhelyére való utalás nélkül. 102 E két említés után viszont csak a Pallas Nagy
Lexikona tünteti fel a naplót sajátos pontatlansággal: a szócikkíró szerint ugyanis
kiadásra került a Magyar Történeti [!] Emlékek XXIII. kötetében. 10 '' A hivatkozott
helyen azonban nem Aszalay István naplóját találjuk, hanem Sebesi Ferenc naplójának részleteit, 104 a két munka kapcsolata és a tévedés nyilvánvalóan onnan ered,
hogy Kovachich gyűjteményében Sebesi naplója követi Aszalayét. Ezen említések
után azonban a szakirodalomban nincs nyoma Aszalay művének egészen Kulcsár
Péter 2003-ban megjelent lelőhelyjegyzékéig. 10 '

A közlés szempontjai
Aszalay István Diariumának a közlés tekintetében legfontosabb tulajdonsága,
hogy XVIII. század végi másolatban maradt fenn. Ebből következően nem lehet
teljes bizonyossággal megállapítani, milyen volt az eredeti szöveg, milyen hibák,
kihagyások származnak a másolótól, illetve mennyire változtatta meg a szöveg tagolását. E tényezők miatt az alább részletezettek szerint kevésbé ragaszkodtam a
Fol. Lat. 103. kötetben található szöveghez.
A magyar nyelvű részeket betűhíven írtam át, csak a szöveg tagolását, a központozást és a nagybetűk használatát változtattam meg.

100
101
102
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V. Windisch, 1998. 83. p.
Toldy, 1865. 104. p.
„Az egykorú Aszalay István octobcr 25-én naplójába jegyzé: »Esztcrházy Miklós százhuszonöt szavazattal nádornak választatott dicsőségesen, kit Isten sok esztendőkig éltessen s a haza
atyjává tegyen irgalmasságában.«" Szalay-Salamon,
II. 224. p.
Pallas II., 247. p.
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A h e l y e s h i v a t k o z á s : Szilágyi

Sándor.

O k m á n y t á r I. R á k ó c z y G y ö r g y d i p l o m á c i a i ö s s z e k ö t t e -

t é s e i h e z . B p . , 1874. ( M o n u m c n t a H u n g a r i a c H i s t o r i c a . M a g y a r T ö r t é n e l m i E m l é k e k , X X I I I . )

114-116., 517-521. p.
105

Kulcsár,

2 0 0 3 . 31. p., b á r itt is m a g y a r n y e l v ű k é n t v a n f e l t ü n t e t v e .

A latin szöveget a humanista helyesírás szerint, alapvetően az Oborni Teréz által
javasoltaknak megfelelően közlöm. 106 Az u, v illetve i és j betűket kiejtés szerint
használtam. A kétpontos y-t megtartottam, a szövegben szintén előforduló egypontos y-t technikai okok miatt pont nélküliként írtam át. Az elírásokat, nyilvánvaló helyesírási hibákat (ilyennek tekintettem a másoló következetes tévedéseit:
Szepsi helyett Szepki-t, nagy z helyett nagy i betűt írt [pl. Zirciensi-Ircziensi])
megjegyzés nélkül javítottam. Nagy kezdőbetűt használtam a mondatok elején, a
tulajdonneveknél (földrajzi-, személy-, intézménynevek stb.), a dátumban használatos ünnepek és hónapok neveinél, az uralkodói többes szám névmásainál, továbbá a személynévből képzett köznevek, népnevek, az uralkodóra utaló névszók,
névmások, kifejezések (Princeps, mint erdélyi fejedelem, Suae Majestatis stb.)
esetében. A tulajdonneveket betűhíven írtam át. A központozást és az írásjeleket az
eredetitől eltekintve az értelemnek megfelelően használtam. Mondatkezdő szónak
a naplóbejegyzések esetében a számot (pl. 23. die) tekintettem.
Az egy naphoz tartozó bejegyzéseket összevontam („eodem die" kezdetű mondatok általában új sorban voltak találhatóak). A lap tetején előforduló (tájékozódást segítő) hónapmegjelöléseket elhagytam. A bejegyzésekben fellelhető ellentmondásokat (napok felcserélése) nem javítottam, csak akkor, ha egy napról volt
szó.
A rövidítéseket megjegyzés nélkül feloldottam (kivéve az indexelt rövidítéseket pl. 2 a ). Ez alól kivételt képeznek a tulajdonnevek rövidítései, melyeket szögletes zárójelben közlök. Az általam olvashatatlan, vagy értelmezhetetlen szavakat
szögletes zárójelbe tett kérdőjellel, a feloldhatatlan rövidítéseket szögletes zárójelben három ponttal jelzem. A szövegbeli hiányt szintén szögletes zárójelben három
pont mutatja. 107 Azon esetekben, melyeknél a kihagyott szó nagy valószínűséggel
kikövetkeztethető, úgy azt szögletes zárójelben közlöm.
A szöveg oldalak szerinti tagolását szintén szögletes zárójelben a szöveg folyamatosságát nem megbontva adom meg (pl. [37v]). A regesztákat a hónapok neve
után szögletes zárójelben közlöm. A másolótól származó megjegyzéseket dőlt betűvel szedtem.
A lábjegyzetekben alapvetően a Diarium szövegének személy-, és helynevei
kerülnek azonosításra. A helynevek után zárójelben azon egykori vármegyét adom
meg, mely területén található volt a település. A jelenlegi elnevezést Lelkes
György munkájából 108 kerestem vissza. A mai Magyarországon található helyne-
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Oborni,
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A m á s o l ó az általa e l o l v a s n i n e m tudott s z a v a k a t h e l y ü k k i h a g y á s á v a l j e l e z t e .

2000.
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Lelkes,

1998.

veknél csak azon esetben tüntettem fel a mai nevet, ha az jelentősen (pl. nem csak
írásmódjában) eltér az akkoritól. Jelenkori közigazgatási beosztást nem közlök,
csak amennyiben nem a mai Magyarország területén található a település, úgy a
megfelelő országot közlöm.
A Diariumban található személyek (a helynevektől eltérően) csak abban az esetben kerülnek „lábjelzetelésre", ha a napló szövegében írottaktól eltérő, azt kiegészítő adatot találtam rájuk. Ilyen esetben is csak a fontosabb, véleményem szerint a
szöveg megértését segítő információkat közlöm hivatkozással. A naplóíró gyakran
használt névszókat egyes személyek nevei helyett, ilyen elsősorban a dominus (illetve jelzős változatai). Ezeket — mivel a jelölt személy a szövegösszefüggésekből
adódik (elsősorban Cziráky Mózes, Esterházy Miklós, esetleg Kereszthury András) — nem értelmezem lábjegyzetben.
Minden hely és személynevet csak első előfordulásánál jegyzeteltem, a helyneveket mondatonként, avagy naponként egy jegyzetpont alatt. A regesztákban a
fontosabb események kiemelésére és összefoglalására törekedtem a szerző által
írottakat nem kritizálva. Az 1626-tól csak szórványosan előforduló magyar nyelvű
szövegrészeket dőlt betűvel szedtem.
A közlés alapjául szolgáló másolat lelőhelye: Országos Széchényi Könyvtár,
Kézirattár, Fol. Lat. 103. Collectio diariorum rerum Hungaricarum..., ff. 32r-56v.
Kovachich Márton György másolata, 1797. A Kovachich által adott cím (vagy inkább tárgymegjelölés): „Diarium, quo diversa publica privataque acta ab anno
1624. 25 Octobris usque 1631 20. Decembris connotatur."

Forrásközlés
Aszalay István: Diarium

(1624-1631)

[32r]
Memoriale 1624
Octobris
[Pankotay János birtokfoglalása, Aszalay tiltakozása.]
25. die Pankotay János az főnyi 109 főidőn levő ortván földeket, mellyek György
Jánosrol reánk szalottanak volt, hatalmasul el foglalta akkor szinten mikor meg
szántatván bé akartuk vetetni.
26. szántatott mas ugyan azonok féle ortvánt is egyet. Protestáltam ugyan ezen dolog felől Alagy uram eő Nagytsága 110 ispánya előtt, Megyesi Ferencz előtt, és az
főnyi mester előtt, és több jelen lévő szemelyek előtt ante prandium.
Novembris
30. die indultunk el Munkátsra, 111
Decembris
[Salygó Farkas tettei. Boreladás.]
4. die érkeztünk oda. Salygo Farkas szűrt az kőz szőlőbűi az labjan hat hordo bort, a
N r0 6. Othon a mint iránzom két átalagval, és egy hordoval, annak előtte az
Muharas szőlőbűi vett el egy hordoval, és azon kívül negyedfél kőblőt idest vas N°
1, cubulum 3 '/2. Az előtt penig az Muharas szőlő termésébűi vett el egy hordoval,
és negyedfél kőblőt azon kívül, id est vas N° 1. cubulum 3 lA. Attuk el a borokat 28
die November florenis 18, vas erant adhuc vasa Trja,[?] quod dominus Sajgó in die
divisionis non comparuit. 112
Octobris

109
no

m
112

Fony (Abaúj-Torna vm.).
Alaghy Menyhért (7-1631) 1613-tól báró, 1622-től Zemplén vármegye főispánja, föajtónállómester 1618-1625, országbíró 1625-1631. Rcgécet 1612-ben örökli meg nagybátyjától,
Alaghy Ferenctől. Felesége Erdődy Anna (7-1634), 1614-től. Szabó, 1999. 56-58. p.
Munkács (Bcrcg vm.), ma Mukacscvo, (U).
Az osztály (divisio) a közös ingó, vagy ingatlan vagyon felosztását jelentette, mely történhetett a jogosultak közös megegyezéséből, vagy királyi, illetve bírói parancsra. A családtagok,
illetve jogosultak nem, életkor szerint különböző mértékben részesedtek (Vö. Eckhart, 2000.
285-286. p.) Aszalay István későbbi jogszolgáltatási működéséhez köthető további egy ingó
és két birtokosztály minden bizonnyal bírói parancsra történt meg, bár Aszalay részvétele a
nevezett eseményekben nem egyértelmű, mert az első és utolsó esetben csak tényként — saját
szerepéről nem szólva — közli az esemény megtörténtét.

[Az atyai javak felosztása. Salygó Farkas távolmaradása.]
14. die ad dividenda et sequestranda bona paterna, ex communi et magnifici domini
Melchioris Alagyi consensu, et voluntate convocavimus homines certos ex comitatu.
Erant autem ex parte Stephany Aszalay duo nobiles, utpote dominus Volfgangus
Szasnyay, judex comitatus Abaujvariensis, Emericus Papp Visoliensis. Ex parte
Susanna Aszalay Michael Gelley ex Alpár, Michael Dienes 11! ex Collatfalva et pro
parte utriusque procurator egregius Andreas Perenyi Baxensis.114 Dominus autem
Volfgangus Salygo non comparuit una cum suis, quare solemni protestatione facta
tum a me, tum a Susanna Aszalay re infecta arbitri discesserunt, sequenti autem die
super eandem rem facta est protestatio a Stephano Aszalay coram spectabili et
magnifico domino Melchiore Alagyi. Die quodam tempores vindemiarum in domo
decimae idem dominus Volfgangus Salygo maledixit et blasphemavit contra
Andreám Perényi procuratorem causarum comitatus Ujvariensis, et super hanc
rem facta est a me protestatio coram nobili ac egregio domino Gregorio Literato
Somoglensi residente in Vilmány." 5
Memoriale 1625
Januarii
[A Bereg vármegyei közgyűlés biztosokat küld ki a munkácsi
házak ügyében. Aszalay tárgyalása Ballingh Jánossal, a Szepsi-féle ház
ügyében. A vármegyei biztosok Ballinghnál. Jelentéstétel a közgyűlésen
a házak ügyéről, Aszalay megjegyzései ezzel kapcsolatban.]
6. die idest in Epiphania Domini adfui in comitatu Bereghiensi conventu in Ardo 116
celebrato, causamque meam de domo paterna proposui, et de domo egregii domini
Stephani Szepsi, et eodem tempore ad dominum capitaneum Joannem Balingh,"'
de restitutione domus utriusque designata est legatio. [32v]
16. die conveni dominum capitaneum praesidii Munkatsiensis dominum Joannem
videlicet Balingh et instans de domo egregii domini Stephani Szepsi, ut consorti
ejus Susannae Aszalay restitueretur. Responsum accepi, minimé id fieri posse, sinc
expressa serenissimi Principis l l s super hanc rem commissione, siquidem tempore
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D i c n c s M i h á l y t c s t v c r c v c l 1 6 1 9 - b e n k a p o t t n e m e s i levelet, lásd Csorna,
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V i z s o l y ( A b a ú j - T o r n a v m . ) ; A b a ú j a l p á r (uo.), m a ; K o r l á t h (uo.); v a l ó s z í n ű l e g S z c n t i s t v á n -

1897. 172. p.
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Vilmány (Abaúj-Torna vm.).
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B e r e g a r d ó ( B e r e g v m . ) , m a C s e p i v k a , B c r e g s z á s z / B c r e g o v o része, ( U ) .

b a k s a (uo.).
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B a l l i n g h J á n o s ( 7 - 1 6 4 5 ) B e t h l e n G á b o r idejétől h a l á l á i g M u n k á c s f ő k a p i t á n y a . Makkai,
6 6 7 . p., Lehoczky,

1899. 8 2 . p.

1954.

deditionis arcis Munkacsiensis Princeps ut aliis, ita etiam domino Szepsi non ex
spontanea et libera voluntate, sed tanquam coactus aliquot cubulos tritici dari
curavit, et praeterea quaedam apud se ex rebus domini Eszterhazy 119 a domino
Joanne Farnosy donatio retinuit, nec quicquam ex praedictis postulandis Princeps
post deditionem arcis restituit, quorum summa prope modum quoque 400
florenorum numerum aequaret. Cupiimus commissionem a Principe habuit, cujus
viribus bona etiam propria occuparet, et [...] in captivitate detineret. Rebus sic
prolatis addidit ipsummet potius pro parte Principis summam rerum praedictarum
a nobis exigi posse, praeterquam quod omne jus, et dominium in domum, resque
ejus tam mobiles, quam immobiles habeat, cui adjunxit quoque nomine Principis
quatenus ejus est capitaneus posse arestare, si vellet; dicta praesentibus Nicolao
Kisfaludi castellano arcis ejusdem, Joanne Teczeny, consorte Nicolai Kis Faludi,
qui omnes pro parte ejus loquebantur.
Nota: 1° De his Principem requirere, et sicut se res habeat per viros fidedignos
informare, et debitorum, si quae sunt relaxationem flagitare. 2° Praedicta omnia a
domino capitaneo domino Stephano Szepsi condonata esse probatur, qua uxor fide
parata est id fateri: quia domino Szepsi idipsum fassus est domino Foldvari Emerico.
3° Quia post deditionem arcis nullus haec ab ipso repetiit cum tamen ab [...] repetita
sunt. 4. Quia nec ab ejus consorte post obitum ejus quisquam hactenus petiit, imo
cum ipsa consors [...] ejusdem domus ante tempore messis anni 1624 existens
Munkatsini dominum capitaneum convenisset, responsum accepit, se velle protinus
domum restituere, si modo ipse hic velit habitare et nihilominus restitueret, si
aliquam prohibitionem dominus Casparus Dearne non fecisset, sed curet, ut adsit
post messem, et hoc negotium cum Casparo Dearne [33r] lege dirimetur, et quod
juris erit protinus exequetur testis consors. Pa: 120 hinc factum est. Dominum
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Bethlen Gábor (1580-1629), erdélyi fejedelem 1613-1629.
Ti. Esterházy Miklós. Esterházy Miklós (1582-1645) életének csak az Aszalay István vonatkozásában fontos eseményeit tekintjük át Péter, 1985. 7-53. p. alapján, életének további eseményeire lásd uo. 53. p.-tól, továbbá a szakirodalmat uo. 203. p., továbbá
Szcilay-Salamon,
I—III., újabban: Hiller, 1992. Esterházy Miklós Mágóchy Ferenc halála után egy évvel 1612
novemberében veszi el annak özvegyét Dersffy Orsolyát, akinek kezével Munkács várát és
tartozékait valamint a lánzséri uradalmat is megszerzi. Első feleségének halála (1618), majd a
következő hadi és politikai események miatt elhagyja Északkelet-Magyarországot és birtokait
is részben elveszti: Munkácsot II. Ferdinánd 1622-ben Bethlen Gábornak adja. Az országgyűlés azonban 1622-ben országbíróvá, majd 1625-ben nádorrá választja Esterházyt, aki ekkor a
királyi Magyarország Pázmány Péter mellett másik legjelentősebb személyisége, amit nemzetközileg is elismernek: 1628-ban megkapja a spanyol királytól az Aranygyapjas-rcndet.
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Ercdetlicg valószínűleg P.s. (post seriptum).

provisorem Stephanum Buday 121 inter utramque faeminam terminasse, et executio
facta fuisset, 122 nisi a domino capitaneo prohibita fuisset. Deus iudex et vindex
orphanorum.
25. et 26. die adfuerunt legati a comitatu Bereghiensi designati ad dominum
capitaneum in Munkats ratione domus communnis et domus Szepsi.
27. die celebratus est conventus comitatus Bereghiensis, cui adfui et ante omnia
ratione nostrae domus data reletio relata est, quae erat talis, nimirum domum
paternam se his de causis tenere. 10 Quia vivente adhuc domino parente florenos 10
se pro spe futurae emptionis domus domino parenti expendisse. 2° Quia prope
quingentis florenis dominus parens debet quibusdam Munkatsiensibus, et hi domum
per eum restituti non permitunt. 3°: fratres dominae novercae contradicunt. 4°
Addidit, supra nihilominus debite aestimatur domus, se pretium deponere velle. Sed
contra per me responsum est. Ad l um : esto ita sit, quod tamen probandum est nullus
tamen inter eos certus contractus de domus pretio fuit. Ad 2um: debita non sunt tanta
quanta refert, nec domini parentis sunt, sed domini Eszterhazi Nicolai, quae dominus
parens tanquam provisor ejus necessitate domini sui coactus cum Blasio Bato
contraxit, et eadem necessitate coactus suas literas obligatorias exhibuit, sperans se
brevi restituere posse, ubi tamen debitum non esset suum, nisi ex quadam, levi parte
specificavit, pro meliori tamen esse bono modo cum matre ejus conveni, literasque
obligatorias domini parentis recepi, ipsaque totum suum jus, quod praetendebat a
domo exemit praesentibus Stephano Kigyosy, Nicolao Andos, et nobili domina
relicta Mathiae Kis. Et siqui alii concreditores reperirentur, quos ignoro, jure causam
suam prosequantur. Ad 3 tlum : cum fratribus dominae novercae sorores meae me
absente convenerunt, et in paratis pro omnibus quingentos florenos levaverunt,
literae id probant, et testes ipsi, et multi alii, et ex his dominus magnificus Paulus
Rakoczy.12"' Ad 4tum: domus nostra non est aestimabilis, ego nec aestimari quamdiu
vixero permittam. Protestatio: super quam rem protestatus sum. Nos videlicet non
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Valószínűleg Buday István (7-1643 e.) birtokos nemes, 1636-ban a Rákócziak csetneki udvarbírója. Makkai, 1954. 668. p.
A peres eljárás végét elvben a végrehajtás (executio) jelentette, melynek során az ítéletet végrehajtották, azaz (polgári per esetében) az ingót szétosztották, az ingatlanba pedig beiktatás
történt az ítéletnek megfelelően. A végrehajtást az illetékes (ítélkező) bírói fórum rendelte és
végeztette cl (kivéve azokat, melyeknél bírságot, vagy bármi olyat kell fizetni, amiből a bíró is
részesül. Hármaskönyv. III. 7.) a felperes kérésére. A kúria illetve a hiteleshely embere parancslevéllel lett felszólítva a végrehajtás elvégzésére, amiről a kiküldött a érintetteket külön
is értesítette. A helyszínen azután a felek és (adott esetben) határosok jelenlétében az ítélet és
a kiküldő határozat közlése után konkrétan sor került az ingók szétosztására, vagy az ingatlanba való beiktatásra. A kiküldöttek minderről jelentést tartoztak tenni

discedere a jure nostro, esto ipse violenter occupet domum nostram. Instantia: institi
praeter haec coram comitatu, ut dignarentur data occasione penes nos instare, apud
serenissimum Principem, remque totam prout est, exponere quod benigne pollicitus
est. [33v] Pro domo Szepsiana responsum est eam esse in gratia Principis, et cui
Princeps velit, se ei daturum.
25. die exivi Beregszászino.
Februarii
[Visszatérés Fonyba. Tolvajlás a háznál. Aszalay ügye Alaghy Menyhért
törvényszékén: törvényes osztozkodásra kötelezik]
I. die veni domum ad Fony. Et eadem die audivi, et vidi perfractam domum
nostram, et ex tribus vasculis mediam partém ebibisse furtim.
25. die celebrata est sedes judiciaria spectabilis et magnifici domini domini
Melchioris Alagyi in Visol, in qua causa de divisione nostra ventilata est, et quindena
sub paena florenos 100 terminata, ut omnia sub juramento producantur.
Mártii
[Ingó és ingatlan javak elosztása. Cshysy Boldizsár halála, temetése.
Az örökség felosztása. Megegyezés nővérével javaik közös kezeléséről]
II. die ante festum Sancti Gregorii Papae ratio facta est, quam divisio nostra fieri
debebat.
14. die vineae, terrae arabiles sequestratae et distributae sunt.
15. die res domesticae, ferramenta, vasa, cadi, etc. in tres partes sorté distributa, in
partém meam ista venere q[...] vide alibi.
17. die generosus dominus Baltasar Cshysy magnifici domini domini Melchioris
Alagyi aulae familiaris primarius, confessus et communicatus obdormivit in
Domino apud aedes proprias in Szántó. Sepultus est Jaszoviae 1-4 in capitulo feria
sexta Paschatis.
25. die cum sorore Susanna de rebus domesticis convenimus domus vinearum,
terrarum arabilium, rerumque omnium tam suarum, quam mearum de cultu, et
utilitate mutue conventione facta, eadem omnium ambobus incumbit cura.
Április
[Távozás Fonyból Szőgyénbe. Esterházy Miklós Bécsbe, az uralkodóhoz megy.]
10. die exivi domo Fonjensi.
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Rákóczi Pál (1596k—1636) I. Rákóczi György öccsc, 1625-1631 országbíró, 1622-től Sáros
vármegye főispánja. Fallenbiichl, 1988. 82. p., Fallenbiichl, 1994. 93. p., Keresztes, 1928.
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Abaújszántó (Abaúj-Torna vm.); Jászó (uo.); ma Jasov, (Szl).

1 0 1 - 1 0 2 . p.

24. die intravi Szőgeniense 12 " castellum ad illustrissimum 126 [...].
27. die discessit Viennam ad Suam Majestatem.
Maji
[Althan gróf keresztállítása, fogolykiváltó
működése.
A keresztre függesztett táblán lévő három kulcs jelentése.
A gyarmati béke megkötése. Esterházy Miklós visszatér
Bécsből Kismartonba.]
4. die erigitur crux in Szőgeny lignea a domino illustrissimo comite Michaele
Adolpho ab Althan 12 ' ea ratione ut quolibet anno, florenos ungaricales [...] in eam
ipse comes tanquam praefectus Congregationis Saneti Michaelis Archangeli, cujus
inter reliqua officia munus est liberare captivos, conjiciat pro liberatione captivomm.
[...] Ordinavit praeter hanc alias cruces in Hungaria diversis in locis 32 pro quibus
ordinavit cum praedicta florenis 10000 singulis annis ad liberationem captivomm.
22. die ibidem ipsamet cruci in porta defossa applicuit tabellam tribus clavis
dicendo. Ad primum: in nomine Patris. [34r] Ad 2 dum : in nomine Filii et domini
nostri Jesu Christi ad eliberationem captivorum. Ad 3 llum : in nomine Spiritus Saneti
ad consolationem afflictorum, et post haec imposuit trecentos florenos in ea,
licitum omnibus est imponere quantum vult. Amen. Et sic ad glóriám Dei. Eodem
die ipsémét comes ab Althan sui nominis Michaelis 33 hospitio laute excepit.
26. die pacificatio [Gyarmatiense] conclusa, et sigillis manuumque subseriptione
munita est, eodem tempore pars utraque mutua dona acceperunt.
lo 27. die illustrissimus dominus comes Nicolaus Eszterhazy Viennam discessit,
rediit in Kis Márton 128 die 1° July.
Julii
[Csáky István és Pálffy Katalin esküvője.
Levelek küldése nővérének és Kigyósi Istvánnak]
l a die ex Szőgeny appulimus in Kis Marton. Eodem die discessit illustrissimus ad
nuptias magnifici domini Stephani Csáky, qui nupsit filiarn illustrissimi condam
comitis domini Sigismundi Forgács Regni Hungáriáé olim palatini filiae ex
magnifica domina [Catharina] Pálffy. 129 Eodem die discessit dominus Balthasar
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Szögyen (Esztergom vm.), ma Svodín, (Szl).
Feltehetően Esterházy Miklóshoz.
Michael Adolf Althan (7-1636), 1601-1605 esztergomi, majd győri vegvidéki (1606) főkapitány, 1610-től gróf. Nagy, I. 25. p„ Pálffy, 1997. 271, 277. p.
Kismarton (Sopron vm.), ma Eisenstadt, (A).
Csáky István (1603-1662), 1625-1632 Kolozs vármegye főispánja, 1644-1662 tárnokmester.
Forgách Zsigmond (1565-1621), 1606-1608 és 1610-1618 országbíró, 1608-1610 tárnok-

Heltay ex Szeles Kút 1 , 0 in suam pátriám per quem ad sororem et dominum Stephanum Kigyósy literas dedi.
9a die ex Kis Márton ab illustrissimo discessi domum visitaturus.
Augusti
[Alaghy Menyhért megkeresése a György János-féle örökség ügyében.]
19. die találtam meg Alagyi Menyhárt uramat, eő Nagyságát suplicatiom által utolszor, az György János ortvanyi felől és szőlei, és kerti felől, hogy ő Nagytsága
tórvennyel látasson meg kit illessen, referaltam is volt, hogy már ebben törvény
volt, miért törvény léteit nem tudok, de informáltatott eő Nagytsaga Pankotay úr
altal. Eodem die az fonyiaknal lévő földekből dézmaltatott meg ő Nagytsaga vice
prima.
28. attam Casparnak szolgalattyában egy forintot, id est florenus 1.
Septembris
[Abaúji megyegyűlés: országgyűlési követek választása.
Széchy György halála. Salygó Farkas fenyegetőzése a főnyi mezőn és háznál.
Utazás és megérkezés az abaúji és borsodi követekkel Sopronba.]
4. die vettem tiz ezüst tallért Koczkoczky János1-51 deák uramtul.
6. die volt Garadnán l j 2 az vármegyenek gyűlése, az ország gyűlésére választottak
Gyivinczy János uramat, es Szemerey Pált, adván nekiek uti költségül száz
huszonőtt ezüst tallért egy részre, másra is annyit.
l a die Hétfőn viradora, mely prima dies volt Septembris anni 1625, Séchy
Györgyöt két golyóbissal altal lőtték Bukóban. lj3
10. die, quae erat feria quarta, est festum Sancti Nicolai Tolentini Confessoris, menvén az retre Cassai Casparral, szolgammal az igaz uton [34v] ebed után, Salygo Farkas nem tudom micsoda okbul inditatván lovára fel ült puskával és sáblyával fel
fegyverkezvén utannam nyargalt, igaz utamban belem garázdálkodott. Elsőben
kezdte el garázdaságát az rétről, hogy én az magam részét, és Papinéét meg kaszáltattam, maga az ő részét meg hatta etc. Annakutánna kezte garazdaságat feleségerői,
hogy én azt nem becsülöm, kinek tudomásom szerint igasság ellen nem vétettem.
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mester, 1618-1621 nádor, több vármegye (Sáros, Borsod, Nógrád, Szabolcs) főispánja.
Fallenbiichl, 1988. 70., 72. 80. p. Harmadik felesége Pálffy II. Katalin, Pálffy II. Miklós lánya. Lásd Bártfai, 1910. 485^489. p. A menyasszony, Forgách Éva, a második feleségtől született, lásd Uo., 500. p.
Széleskút (Sopron vm.), ma Breitenbrunn, (A).
Helyesen: Faczkowsky. Lásd Faczkowsky János levele Aszalay Istvánhoz, Fony 1627. június
1., MOL E 168 1. t. 270. sz.
Garadna (Abaúj-Torna vm.), ma Garadná, (Szl).
Barkó (Zemplén vm.), ma Brckov, (Szl). Az esemény hátterére lásd Acsády, 1885. 46-47. p.

Először lator embernek mondott, és gonosz lelkű isméretűnek, egyebet nem szóltam
reá, hanem, hogy nem vagyok az. Annak utánna tovább menvén több garázdat keresvén, hogy én az ő feleségével törvénykeztem, ki akarván feleségét törvénnyel tenni
az házbul, de nem nyertem semmit, sőt meg birzágoltak. Akarván az törvény
processusát nékj elől számlálni, rútul anyámról, atyámról és minden nemzetségemről szidogatott, meg rontassal, öléssel, vagdalással, hazbul való ki vetéssel fenyegetett. Akkor is, mikor lator embernek mondott mondotta hogy mer ver. Onnét tőlem el
válván jött haza, és ithon is rútul lelekkurva fiazott, Faczkoczki János uram felesége
előtt, ki akkori ő Nagytsága konyha mestere volt, és hihető, hogy tőbb ember is halotta. Szolgaloja is ugyan ot le ülvén az fali alatt, puskával várt, hogy ha az kapun bé
jönnék lovaimat altal lővődőzi, rútul ollyankor lélekkurvafiazván beszélte az rajtam
tőtt cselekedetét feleségének, Innát Simonnak és Simonnénak. Hallót valamit benne,
akkor Innat Simonnal lévén, Cassai Cáspámé is, Farkas Erzsebet. Salygo felesege
mondotta ezent az felyeb meg nevezet Faczkoczky Janosnénak ugyan felesége beszélte azon Faczkoczky Janosnénak hogy szüretet adván Isten érnünk boraimnak fenekeit ki vagdallya, és magamnak labaimat, kezeimet, házamra jővén más tolvay
legényekkel. Kérte ugyan felsége ezen aszont, hogy ne mongya nékem.
15. die Indult Mádrul Alagyi Menyhárt Váradra1^4 az Fejedelemhez.
22. die fűit congregratio nobilium comitatus Abaujvariensis et legati puta egregius
dominus Stephanus Gyivinczy, et Paulus de Szemere ad publica regni comitia
expediti sunt dando singulis talleros 125.
26. reliqui lares proprios, et cum legatis Abaujvariensis et Borsodiensis ad comitia
publica Sopronium 13 ' iter caepi die 28.
[35r]
Octobris
[Pákay Benedek személynök halála, Cziráky Mózes kinevezése személy nőknek.
II. Ferdinánd király érkezése az országgyűlésre, bevonulása Sopronba,
látványosságok. Alaghy Menyhért érkezése.
Esterházy Miklós nádorrá választása.]
T die Sopronium intravimus, ejusdem diei hora 4. matutina generosus dominus
Benedictus Pakay1"6 [...] in Domino obdormivit.
11° die eligitur novus personalis praesentiae puta magnificus dominus Mojses
Cziriaky. 137
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Mád (Zemplén vm.); Nagyvárad (Bihar vm,), ma Oradca, (Ro).
Sopron (Sopron vm.).
Pákay Benedek (7-1625), 1617-től személynök, királyi tanácsos. Fallenbiichl,

2002. 224. p.

13. die Sua Majestas Caesarea Ferdinandus II.138 ad publica regni comitia celebranda
Sopronium ingressus est, qui a regnicolis honorifice in campo imprimis exceptus est,
ubi Sua Majestas unicuique (qui eum salutandi animum habuit) indiferenter
clementissime manum porrexit. Tandem in civitatem eques intravit, ubi varii auditi
sunt tormentorum tubarum, et timpanorum sonitus, et strepitus exercitibus suo loco
collocatis, intravit autem Sua Majestas per portám civitatis una cum ambobus filiis,
filialibus, et imperatrice regina Hungáriáé hora 4. pomeridiana, quo tempore ad
tormentorum, aliorumque instrumentorum strepitum accessit etiam campanarum
sonus, hymno a musicis, et studiosis dicto. Eodem tempore super turrim
monachorum franciscanorum in cruce stabat quidem vexilifer, habens prae manibus
vexillum, quod nonnunquam etiam girabat, idem ex selopeto etiam ibidem jaculatus
est, stabat ibidem per spatium unius horae circiter, erat autem hic dies, dies lunae.
20. die spectabilis et magnificus dominus Melchior Alagyi de Bekény Sopronium
ad comitia regni publica pulchra solemnitate ingressus est.
25. die illustrissimus dominus comes Nicolaus Eszterházy de Galantha antea iudex
curiae etc. creatus est summa laude in palatinum suffragiis regnicolarum 125.
Quem Deus ad multos annos felicissimum conservet, et patriae patrem ex Sua
misericordia efficiat. Amen.
Novembris
[Ferdinánd főherceg királlyá választása, ünneplése.
A Szent Korona Pozsonyból Sopronba vitele.]
26. serenissimus princeps Ferdinandus Ernestus l j 9 Sacratissimi Romanorum
Imperatoris Ferdinandi II. semper augusti etc. filius natu major et archidux
Austriae, dux Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carniolae etc. in regem Hungáriáé
per regnicolas a parente petitur Sopronii.
27. die ab eadem Sacratissima Majestate Caesarea regnicolae pro voto Suo
responsum acceperunt, et eodem die in regem eligitur, acclamantibus regnicolis
unanimi consensu. Vivát! Quo tempore et tormentorum strepitus audiebantur.
30. die adducitur Corona Sacra et reliqua ad coronationem pertinentia Posonio huc
Sopronium, et a regnicolis honestissimse excipitur [35v] ob viam itur, tubarum, et
timpanorum sonitus, tormentorumque strepitus audiuntur.
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Cziráky Mózes (1564/1565-1627), 1606-1608 királyi koronaügyész, nádori ítélőmester, majd
szcmélynök 1625-1627. Fallenbüchl, 2002. 69. p.
II. (Habsburg) Ferdinánd (1578-1637) német-római császár, magyar, cseh király 1619-1637.
(Habsburg) Ferdinánd főherceg (1608-1657), II. Ferdinánd és Mária Anna bajor hercegnő fia,
III. Ferdinánd néven német-római császár, magyar, cseh király 1637-1657.

Decembris
[Alaghy Menyhért országbíró lesz. A zágrábi prépost felszólalása
a protestánosok ellen a soproni vármegyegyűlésen. III. Ferdinánd koronázása,
eskütétele, ünneplése. Őfelsége visszatér Bécsbe, Alaghy Menyhért
és az abaúji követek távoznak Sopronból. Aszalay ügyeivel kapcsolatos
meghatalmazások átadása Szemerey Pálnak. Aszalay beajánlása
Cziráky Mózesnek. Távozás a személynökkel Dénesfára.
A nádor és a királyi család elhagyja Sopront.]
l a die spectabilis ac magnificus dominus Melchior Alagyi de Bekény, antea
regalium janitorum magister, judex curiae a Sua Majestate Imperatore et Regia
pronunciatus est.
4a die reverendus dominus praepositus Zagrabiensis [...] Regni Croatiae legátus
nuntius ex eo quod contra haereticos dolo et fraude in numerum articulorum insertas
machinationes de religione protestatus fuisset in congregatione regnicolarum
nobilium Sopronii tempóra diaetali, ibidem a quibusdam injuriis imprimes lacessitus
pugnistandem graviter exceptus est, ob hoc tres illorum principales in flagranti citati
sunt.
T die reconciliati sunt iidem citati Sacrae Caesareae Regiaeque Majestati et
Imperatrici Reginae Hungáriáé 140 et filio.
8a die, [in] festő Sacro Conceptionis Beatissimae Virginis, Sacrae Caesareae
Regiaeque Majestatis Ferdinandi II. filius natu major serenissimus princeps
Ferdinandus Ernestus in regem Hungáriáé gloriose coronatus est Sopronii. Eodem
die juramentum praestitit in foro exteriori ante portám, quo tempore felices
acclamationes et tormentorum explosiones fiebant.
10. die eodem Sacra Regia Majestas cum sorore Sopronio Viennam discessit.
12. die comes Melchior Alagyi Sopronio domum reversus est. Eodem die nuntii
ablegati comitatus Abaujvariensis videlicet Stephanus Gyivinczy et Paulus
Szemerey domum reversi sunt. Eodem die domino Paulo Szemerey bonorum
omnium m e o r u m , et caeterorum causantium curam plenariam commisi,
plenipotentiales et procuratorias literas eidem conferentur etc.
14a die commendatus sum m a g n i f i c o domino Mojsi Cziriaky personalis
praesentiae ad juridica exercenda facta est commendatio, mediante egregio Joanne
Viszkelety illustrissimi comitis palatini Nicolai Eszterhazy praefecto, et Jeremia
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Elconora Gonzaga (1598-1655), II. Ferdinánd második felesége, 1622-től. Hamann,
70. p.

1990.

Szepsy ejusdem comitis provisore arcis et bonorum Fraknoviensium, qui et
commendarent a praedicto comite palatino ablegati sunt.
17a die Sopronio discessi cum domino personalis preasentiae. Die eodem
illustrissimus comes palatinus Sopronio discessit.
16a die Sacratissima Caesareae Regiaeque Majestas Sopronio Viennam discessit
cum imperatrice relicta ibi filia minori 141 infirma.
25 a die festő Sancti Nativitatis Domini fui in Dienesfalva, 142 habuimus patrem
franciscanorum pro celebrando sacro patrem franciscanum Ladislaum Hadikyum.
Hunc annum ibidem finivi.
[36r]
Memoriale vei acta anni 1626"
Januarii
[Káldy Mihály látogatása Dénesfán. Fraknó és Kabold vára
visszacsatolásának tárgyalásai: a magyar és német biztosok érkezése,
megbeszélések, dokumentumok kiállítása, elhelyezése, a biztosok távozása.
Utazás Muraszombatba, majd onnan Németújvárra.j
l a die in festő Circumcisionis Domini fui in Dienesfalva, fűit apud nos Michael
Káldy14"' cum fratre suo Clemetey 144 junioré.
2 et 3. die fui cum domino in Kaid.145
12a die movit se dominus ad commissionem ratione recuperationis arcium
Frakno, 146 et Kabold, 147 ac aliarum peragendarum ex Dienesfalva in Kis Marton,
ubi erat congregatio dominorum commissariorum, quorum nomina ex parte
Romanorum Imperatoris fuere haec: Joannes Baptista a Verdenbergh,14tS liber baro,
intimus consiliarius at aulae cancellarius Suae Majestatis, Joannes a Kolonits 149
liber baro, Jacobus 130 Hartmany Enychil liber baro, doctor Jacobus Bertoldus,
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Cecília Renáta (1614-1662), Hamann, 1990. 62-63. p.
Dcncsfa (Sopron vm.).
Káldy Mihály (7-1638 u.) pozsonyi kanonok, majd soproni plébános 1623-1638. Bán, 1939.
153., 180. p., 1638-tól győri nagyprépost, MKL IV. 384. p.
Helyesen valószínűleg Chcmctey. Vö. Balogh-Szluha,
1999. 25-26. p.
Káld (Vas vm.).
Fraknó vára (Sopron vm.), ma Burg Forchtenstein, (A).
Kabold (Sopron vm.), ma Kobersdorf, (A).
Johann Baptist Verda von Verdenberg, udvari alkancellár, majd kancellár 1620-1637.
Fellner—Kretschmayr,
1907. 281. p.
Johannes Kollonits (7-1640). Nagy, VI. 302. p.
A eredeti szövegben 'Job.' rövidítés található.

Camerae Aulicae consiliarius. Ex parte autem Statuum et Ordinem inclyti Regni
Hungariae hi fuere delegati commissarii: illustrissimus ac excellentissimus
dominus Joannes Pelezdy 131 archiepiscopus ecclesiarum Colocensis et Bacsiensis
canonicae unitarum, comitatusque Nitriensis supremus ac perpetuus comes etc.,
ejusdemque Nitriae episcopus, magnificus dominus Stephanus Ostrosich,
magnificus dominus Mojses Cziriaky personalis praesentiae Suae Majestatis
Caesareae etc., spectabilis ac magnificus dominus Paulus Nadasdy 15 " perpetuus
Terrae Fogaras ac comitatus Castriferrei supremus comes etc., generosus dominus
Casparus Trestianszky 1 ^ vicepalatinus.
14a die praedicti Suae Majestatis comissarii in Kis Marton ingressi sunt.
18. die post multos in praecedentibus diebus tractatus peractos, tam imperatorii,
quam Statuum Regni Ungariae commissarii ex Kiss Marton in Frakno transivere.
19a die in oppido Frakno arcem eadem Frakno, et Kabold commissarii Ungari a
Germanicis commissariis admanus receperunt Regnoque Ungariae incorporarunt,
eodem die in Kis Marton reversi sunt.
21. die post multos inter utriusque partis commissariorum tractatus diversarumque
literarum correctiones, auctiones, et diminutiones, tandem inter antefatos
commissarios de conceptu, et expeditione literarum super restitutione arcium Frakno
et Kabold emanandarum accordatum est. Et eodem die sigillis manuumque
subscriptionibus dominorum commissariorum eodem die confirmata sunt literarum
paria praeterea, quod in Archivum Regni et Suae Majestatis reponentur, quilibet
commissariorum apud se retinuit, uti etiam dominus comes palatinus. Eodem die
domini commissarii Germanici discessere ex Kis Marton Viennam versus. [36v]
22. die domini commissarii ungarici discesserunt ex Kis Marton, praeter dominum
comitem Paulum de Nadasd, qui praecedente die discessit. Eodem die reversi
sumus una cum domino in Dienesfalva.
24a die ex Dienes Falva iter cepimus in Murai Szombat. 134 Eodem die pervenimus
in pagum Vujam 1 " 3 pernoctantes apud egregium dominum Balthasarem Kin.
26. die intravimus castellum Muray Szombath et
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Elírás Tclegdy helyett. Telegdy János (1575-1647) 1594-től esztergomi kanonok, 1609-től
váradi, 1619-1637 nyitrai püspök, 1623-tól kalocsai érsek. Szinnyei, XIII. 1383-1384. col.
Nádasdy I. Pál, (7-1633) 1604-től Vas vármegye főispánja, 1622-től dunántúli kerületi főkapitány, 1625-ben grófi címet kap. Nagy, VIII. 23. p., Pálffy, 1997. 269. p., Fallenbiichl, 1994.
107. p.
Tcrsztyánszky Gáspár, 1604-1618 Trcncsén vármegye alispánja, utóbb (1629-1630) szcmélynök. Fallenbiichl, 2002. 333. p.
Muraszombat, (Vas vm.), ma Murska Sobota, (Sz).
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27. et 28 a die fuimus ibidem.
29a die exivimus ex Murai Szombath, et eodem die venimus ad domum egregii
Pauli Pethe.
30a die intravimus arcem Nemet Újvár 136 etc.
Februarii
[Visszatérés Dénesfára. Értesülések Cziráky Mózestől.
Széchyekpere
befejezésének elhalasztása. Sopron vármegye közgyűlésén
Esterházy Miklós főispánná választása, határozat a régi pénzekről,
rémhírterjesztők büntetéséről. Szarka Mihály esküvője Nicken.
Eljárás a Széchyek kőszegi ügyében. Indulás az oktávára Pozsonyba.]
l a die fuimus ibidem.
2. die exivimus ex Újvár, et venimus
3. die domum.
4. die a domino meo puta magnifico Mojse Cziráky audivi, quod tempore Ferdinandi
[...] coronata reges Hungaria aut liberabitur, si [...] liberantur a potestate Turcarum
aut peribit, adjecit: hoc recordamini juvenes.
5. die inter magnificos Nicolaum, Stephanum et Michaelem Zichy137 pro dirimenda
differentia ratione arcis Kőszőg 138 mota terminatus est dies lunae ante diem Cinerum
affuturus 139 per magniftcum dominum Moysem Czyraky personalem praesentiam
dominum meum.
8. die ivimus ad generalem comitatus Soproniensis congregationem ad [...]
9. die celebrata est congregatio generális in comitatu Soproniensi. Et die eodem
illustrissimus comes Nicolaus Eszterhazy de Galantha Regni Hungáriáé palatínus
in supremum comitem ejusdem comitatus electus juramentum non praestitit
solemniter, sed sub eo tantum palatinali juramento, quo omnibus comitatibus
adstrictus esse debat, promisit se officium hoc supremi comitis fideliter
gubernaturum, quod ejus factum ab universo comitatu approbatum est. Die eodem
conclusum est: ut moneta antiqua ad annum usque 18a casa cujuscunque tandem
generis ubicunque accipiatur. Eodem die conclusum est ibidem: ut qui rumores
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Nemetújvár (Vas vm.), ma Güssing (A).
Lásd meg Diarium, 1626. április 17. is! Ezek alapján egyértelmű, hogy nem a Zichy, hanem a
Széchy családról van szó, amelynek tagjai Széchy Tamás második felesége, Batthyány Kata
(Batthyány II. Ferenc testvére) révén lehettek kapcsolatban, illetve ez esetben perben,
Lobkovicz Poppcl Évával. Vö. Forgon, 604. p. Nagy, I. 241. p. ill. Balogh-Szluha,
1999.
161. p. A továbbiakban az üggyel kapcsolatban Zichy helyett Széchy értendő.
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Kőszeg (Vas vm.).
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1626. február 23.

ineptos, et falsos sparserit, si magnas fuerit, et rationem certam, aut originem
rumorum dare non poterit in florenis 200, si nobilis in 100, si msticus in 40 florenis
convincatur et per vicecomitem aut supremum statim executio fiat. Eodem die
conclusum est etiam: [37r] ut quilibet aut nobilis sit aut rusticus, aut certi alicujus
domini servitor, alias capiatur.
10. die magnificus dominus Paulus Eszterhazy, 160 generosi domim Alexandri
Vegessy relicta vidua Ursula Hagymasy, item Adamus Viczay et uxor egregii domini
Ladislai Cziraky, Catharina Hagymasy et Susanna Hagymasy egregii Stephani
Falusy 161 consors, coram magnifico domino personali praesentia procuratorem
constituit in castello [...].
1 T die ivimus ad Sajtos=Kall. 162
14. die reversi sumus illinc.
16a die fuimus ad Niczk 16 ' ad nuptias egregii Michaelis Szarka et generosae puellae
Elisabethae filiae egregii domini Georgii Niczky 164 de eadem.
17a die illinc reversi sumus.
20. die fuimus Gyrot, 163 illinc
22. die ivimus ad Koszogh, ratione differentiae componendae inter Michaelem et
Nicolaum Zichy unde reinflnita.
24a die reversi sumus.
26. die Posomum inter agressi sumus, ad octavales.
28. die Posonium intravimus.
Martii
[Az oktdvan Pozsonyban.]
2a die proclamatio judiciorum incepta est, apud Aedes Regni.
3a comes palatinus Posonium intravit ad iudicia.
30. die ab octavalibus reversi sumus, et Posonio exivimus.
28. die enim finis fuit octavae.
30. die comes palatinus exivit Posonio.
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Esterházy Pál (1587-1645), a nádor testvére, 1619-től báró. Az 1620-as években Nógrád várának kapitánya, majd Füleké, 1639-1643 között pedig barsi főispán. Tőle származott le a család zólyomi ága. Esterházy, 1901. 244-246. p.
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Falussy István (7-1636), részletesen lásd Gecsényi, 1993. 239-240. p.
Sajtoskál (Sopron vm.).
Niczk (Vas vm.).
Niczky II. György, 1629-ben sárvári kapitány. Nagy, VIII. 152. p.
Horvátgyirót (Vas vm.).

Április
[A balfi fürdőkben. Pünkösdkor Káldy Mihálynál.
Végrehajtás a Széchyek és Poppel Éva ügyében.]
l a die castellum Dienesfalva intravimus, quo tempore filius domini Adami Cziraky
infirmus in lecto quievit.
4. die ex Dienesfalva profecti sumus ad thermas Bolssenses. 166
5. die fuimus Sopronii.
6. die intravimus thermas Bolssenses.
9. die intravimus Sopronium ex thermis et fuimus in hospitio apud dominum
Michaelem Káldy parochum usque ad secundam diem Paschatis média ex parte
inclusive computando.
1 l a die idest feria secunda Paschatis 167 Sopronio domum reversi sumus.
12. die venimus domum usque ad [...]
17. die quo die inter agressi sumus ad executionem commissionis peragendae
ratione certorum querundam bonorum inter [37v] magnificos Nicolaum,
Michaelem, Stephanum et Dionisium Zichy ac [Evam] Pop[p]el 168 reliquamque
familiam Poppelianam controvertendam et metarum quarundam distringendarum.
30. die ex ista executione reversi fuimus domum.
Maji
[Ingóságok osztálya a Kisfaludy ak és Bánffy Kristóf között.
A kis Nádasdy György halála, temetése.]
6. die facta est divisio rerum mobilium relictae viduae d e f u n c t a e Blasii
KisFaludi 169 inter spectabilem ac magnificum comitem Christophorum Bánfy de
Alsó Lindva 170 et dominum Stephanum KisFaludi 171 in curia nobilitari Sach172 ad
aedes ejusdem Stephani Kisfaludi.
9. die dominus magnificus profectus est Viennam, a quo itinere remansi domi.
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Balf (Sopron vm.).
Húsvét vasárnap 1626-ban április 13-ára esett, a régi naptár szerint április 9-érc (lásd előző bejegyzés), tehát a megjelölés sehogysem pontos.
Lobkowitz Poppel Éva (7-1640) Batthyány Fcrcnc övegyc, részletesen lásd Takács, 1917.
Kisfaludy Balázs, az 1610-cs években Vas vármegye alispánja lásd (1608) Nagy, 1896. 61. p.,
(1610) Úriszék, 120. p., (1612) Németh, 1976. 381. p., (1619) Reiszig, 1898. 252. p.
Bánffy Kristóf (7-1643), 1625-től Somogy és Zala vánnegyék főispánja, 1622-1625
főpohárnokmester, 1625-1642 tárnokmester. Fallenbüchl, 2002. 45. p.
Kisfaludy István, Balázs fia. A család leszármazását lásd Nagy, 1896. 61. p. melléklete.
Talán Cák (Vas vm.), németül Zackcnbach, vagy Nagycsákány (uo.), németül Zackcrsdorf, ma
Csákánydoroszló része.

10. die profecta est domina magnifica ad sepulturam spectabilis ac magnifici
comitis Georgii de Nádasd, illustrissimi comitis Pauli de Nádasd filii annorum 5,
cujus corpus
11a die ex arce Keresztúr honorifice deductum ad arcem Leuka 17 3 ad locum nempe
sepulturae, quod
12a die sepultum etiam est in sepulchro majorum suorum. Die eodem discessimus
illinc, et devenimus ad noctem ad possessionem Gyrott.
13. die ex Gyrott domum reversi sumus.
25. die dominus Vienna domum reversus est.
Junii
[Cziráky Ad ám Bécsbe indul tanulni. Poppel Éva és Batthyány Adám
Cziráky Mózesnél. Erdődy Bálint, majd Sibrik Péter esküvője.]
1. die Adam Cziráky ad studia Viennam a matre ductus est.
2. die feria nempe tertia Pentecostes magnifica domina Eva Poppel, relicta
spectabilis ac magnifici domini Francisci de Battyán et Adam Bottyanyi 1 ' 4 filius
fuerunt in caena apud dominum personalem praesentiam Moysem Cziráky in
Dienesfalva, sequenti die discessit.
22. die fuimus Sopronii.
23. die devenimus ad Kall, et fuimus ibi in nundinis.
24. die festő nempe Sancti Joannis Baptistae reversi sumus.
28. die dominus magnificus discessit ad nuptias magnifici comitis Valentini
Erdödy in Saarvár 173 eodem die solemniter celebratas. Eodem die domina discessit
ad nuptias egregii domini Petri Sibrik, cum qua et ego fui, quae celebratae sunt in
possessione Retek, 176 nupsit filiae generosi domini Stephani Vaghy nomine
Gerjezae[?j.
30. die illinc reversi sumus cum domina.
Julii
[Kiküldetés per befejezésére és határigazításra Lébény és Sövényháza Harrach és Pázmány birtokok között. Utazás Bécsbe és vissza. Kiadások.]
3. die profecti sumus cum domino ad dirimendam litem, et rectificandas metas,
pagorum Leben et Síivenhaza, ratione fluvii piscosi praecipue in Rabcza fluvio 177
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N é m c t k c r c s z t ú r ( S o p r o n v m . ) , m a D c u t s c h k r e u t z ; L c k a v á r a (Vas v m . ) , m a B u r g L o c k c n h a u s ,
(A).

174

B a t t h y á n y II. F e r e n c ( 1 5 7 3 7 - 1 6 2 5 ) , r é s z l e t e s e n l á s d Koltai,
47. p.-től.
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S á r v á r (Vas v m . ) .
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Talán R é t f a l u ( S o p r o n vm.), m a Wiesen, (A).

2 0 0 2 . 8 - 1 6 . p . , Takács,

1917.

inter eosdem pagos, et illustrissimum comitem ab Harrach, ac Francisci Pazman
certorum Suae Majestatis militum pedaneorum Jaurini Vajvodam. [38r]
4a die devenimus ad Ovar. 178
5a die ad possessionem Leben.
6a die metae per fluvium revisae per commissarios delegatos puta dominum
magnificum Moysem Cziraky et generosum Gregorium Szombathelyi vicecomitem
comitatus Mosoniensis cum suo judice nobili, ac judicem nobilem comitatus
Jauriensis, qui etiam vicecomitis istius comitatus, qui ob infirmitatem adesse non
poterat, personam gerebat.
7. die lis et controversia est determinata, et decisa. Eodem die ad Ovar reversi
sumus.
25. die profecti sumus Viennam.
27. die illuc pervenimus.
28. die res meas a domino Casparo Rajky ad manus percepi, quo die Vienna
exivimus, et
30. die domum pervenimus. Eodem die dominus discessit ad palatinum citissima
vocatus.
29. die novas vestes fieri curavi, constant panni ex fajlongis 179 duae ulnae et quarta
una florenis 8, denariis 90, pannum ex grege Boroslay pro subductura emi denariis
80, sericum emi denariis 36, nodos et chordam emi pro florenis 2, denariis 40
sartori, pro labore et fibila aliisque minutiis accedentiis florenum 1, denarios 84,
summa fecit florenos 12 denarios 70. Pro caligis emi pannum ex grege karasiam
ulnas 2 et quartam unam florenos 3 denarios 60, pro chorda dedi denarios 8, pro fibula denarios 8, sartori denarios 26, facit 4 florenos 62 denarios.
Octobris
[Esterhazy Miklos Frakno vdrdba valo beiktatasa.]
19a die ex Dienesfalva profectus sum ad statutionem 181 illustrissimi comitis
Nicolai Esterhazy de Galantha palatini etc., in arcem Frakno, alias Forchtenstein et
universorum jurium possessionarium ejusdem cum egregio Jeremia Szepsi,
provisore ejusdem arcis, et Stephano Rajky.
20. die pervenimus ad Szombathely, 182 ibi assumpto nobiscum homine capitulari,
venerabile Stephano Jauriensi, praeposito capituli Castriferrei et abbatae
Szekszardiensis, eodem venimus ad oppidum Koszog.
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Lebeny (Moson vm.), illetve Sövényháza (Győr vm.), Rábca folyó.
Mosonmagyaróvár (Moson vm.).
Vagy fajlandis, — finom angol posztó. EMSzT. III. 633. p.
Vagy karazsia — posztófajta EMSzT. VI. 178. p.

21. die fuimus in prandio in oppido Nick apud aedes egregii Jeremiae Szepsi, in
caena in Marcz 1Sj apud judicem.
22. die accessimus arcem Frakno, et eodem die ante prandium in eandem arcem
illustrissimum comitem palatinum introduximus.
24. die ex arce exivimus ad possessiones ejusdem arcis, in easdem. Eodem die et
suecessivis consequenter diebus dictum comitem introduximus.
31. die idest ultima conclusimus statutionem in Pomogy, ls4 et adhuc eodem die
reversi sumus ad oppidum Szeleskút. [38v]
Novembris
[Bevezetések, iktatások, végrehajtások Vas vármegyében.
A spanyol király megjegyzései Cziráky Mózestől.]
1. die fuimus in Kis Marton, ibi peracto divino officio et prandio sumpto, ad
caenam venimus ad Niczk aedes Jeremiae Szepsi.
2. die ad prandium ad oppidum Kőszőgh, ad caenam ad oppidum Szombathely ad
aedes antelati praepositi dicti capituli Castriferrei. Die eodem totam introductionis,
et statutionis seriem, et executionem sub juramento retulimus.
3. die sumpto apud praepositum Zentaculo[?] ad caenam ivimus ad Kall, ad aedes
Stephani Rajky.
4. die ivimus ad Gyrot, ubi reperto domino meo apud eum remansi ab hominibus
palatini.
8. die illinc domum cum domino reversus sum nempe ad castellum Dienesfalva,
ubi et in festő Sancti Martini et [...]
11. d i e f u i [...]
23. die ante auroram ninxit primario in anno praedicto. [...] Die eodem audivi a
domino meo Mojse Cziráky, regem Hispaniarum 183 habere tria nota. Primum:
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Az iktatás (statutio) valamely adomány megszerzésének utolsó, lényegi fázisa volt, mely során a
megadományozottat bevezették az adomány birtokába és ezt nyilvánosan kihirdették. Mint a
jogi cselekményeket általában, ezt is parancs rendelte cl, melyet a király, vagy az ország egyik
főbírája állított ki az illetékes hiteles helyhez címezve. Meghatározott időn belül a hiteles hely
kiküldöttje a királyi, vagy bírói emberrel együtt kiszállt a szóban forgó birtokra, ahol a szomszédok és határosok előtt az adomány-, illetve parancslcvclck kihirdetése után bevezették a birtokba. A források feltárásának jelenlegi szakaszában az nem válaszolható meg pontosan, hogy —•
amint Eckhart írja — ekkor már csak a királyi adomány esetében volt beiktatás (A fentiekben
döntően Eckhart müvére támaszkodtam, lásd Eckhart, 2000. 293-295., 283-284. p).
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Szombathely (Vas vm.).
Márcfalva (Sopron vm.).
Pomogy (Moson vm.), ma Pamhagcn, (A).
IV. (Habsburg) Fülöp (1605-1665), spanyol király 1621-1665.

semper se velle esse catholicum. Secundum: nunquam excedere regno. Tertium:
nunquam velle se habere pacem cum Turcis. Amen. Dum modo sit ad glóriám Dei.
Decembris
[Czirákyéknál Dienesfalván. Évzáró gondolatok.]
25. die idest in festő Nativitatis Domini fui in Dienesfalva et ibidem annum istum
divina misericordia salvus, et incolumis finivi, et conclusi, quod sit ad glóriám Dei
Optimi Maximi, Beatissimae Virginis, et omnium sanctorum, qui faxint, ut annum
etiam sequentem eadem aeris temperie in bona pace, et quiete inchoare in eo pergere
et tandem feliciter finire valeam, ad nominis Dei optimi et dictorum sanctorum
glóriám. Amen.
Memoriale anni 1627.
Januarii
[Eördögh György temetése Sopronban. Az esztergomi érsek
Kismartonban Esterházy Miklósnál.
Bethlen Gábor követeinek érkezése a békekötés ügyében.]
l a die idest in festő Circumcisionis Domini fui in Dienesfalva.
9. die ivimus Sopronium cum domino, illinc
13. die reversi sumus domum.
17. die profecti sumus Sopronium ad sepulturam generosi ac vere egregii militis
Georgii Eordőgh de Pőlőske, qui pro patria et rege strenue cum naturali Christiani
nominis hoste in Campis Szelejanis' 86 pugnans ab eisdem acceptis primum plurimis
vulneribus, et nonnullis ex hostibus caesis occisus est die [...], anno domini [...] et
aetatis suae [...]. Qui
19. die ibidem in templo Beatissmae Virginis pulchra cum pompa sepultus est. In
cujus vexillo in eodem templo affixo ex una parte supra insignia ejus, haec sunt
auro scripta. [39r]
20. die Sopronio ivimus ad Kis Marton ad illustrissimum dominum comitem
palatinum. Die eodem dominus archiepiscopus Strigoniensis 187 ad caenam advenit,
ad dominum comitem palatinum.
21. die nuntii et legati Bethlehemitici ad dominum comitem palatinum in Kis Marton
Vienna venerunt, pacisque cum Bethlemo conclusae certitudinem annuntiarunt, de
stabilitate ejusdem assecurarunt. Utinam! Erant autem hi magniflcus dominus
Franciscus Miko, et dominus Sigismundus Lonay, 188 qui illinc domum reverterentur.
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Általam nem azonosított földrajzi név.
Pázmány Péter (1570-1637), 1616-1637 esztergomi
Bitskey, 2003.

érsek, 1629-től bíboros. Életrajza

22. die discesserunt. Eodem die et nos discessimus, et Sopronii pernoctavimus.
23. die domum in Dienesfalva pervenimus, ubi et
24. 25. die, in festő scilicet Conversionis Sancti Pauli Apostoli fui, fűit ibidem una
nobiscum magnificus juvenis Benedictus Pogány, qui a nobis
26. die discessit.
Februarii
[Cziráky Mihály esküvője. Káldyak közötti törvénykezés.
Vizsgálat majd törvényszék Nagymartonban, többek közt
Esterházy Miklós frakn ói javainak ügyében.]
1. die fuimus Sopronii.
2. die ivimus ad Kis Márton ad dominum comitem palatinum, et
3. die illinc reversi sumus Sopronium.
4. die Sopronio ivimus adcastellum [...] ad dominum ValentinumRéczey, 189 illinc
5. die discedendo venimus ad Kall ad prandium, illinc domum
10. die celebrata sunt nuptiae egregii Michaelis Cziráky in castello Dienesfalva ex
liberalitate magnifíci domini Mojsis Cziráky fratris sui carnalis et uterini, qui
nupsit cuidam puellae nomine Susannae t[...] ancillae consortis ejusdem domini
Mojsis Cziráky. Adfuit in nuptiis reverendus dominus Michael Kaldy et Joannes
Pesky, item dominus Georgius Clementey, qui a nobis
12. die discesserunt, et eodem die fuimus cum domino magnifico ad pagum Beled,190 illinc
13. die reversi sumus ad castellum Dienesfalva, hinc
16. die profecti sumus ad Káli, illinc
17. die ad Gyrott, illinc
18. die ad Sopronium, ubi
19. die celebrata sunt judicia inter dominos Franciscum et Michaelem Kaldy, ac ex
parte alia Susannam Kaldy consortem domini mei.
21. die Sopronio ad requisitionem domini comitis palatini profecti sumus ad
oppidum Martersdorff, aliterNagy Marton, 191 ubi [39v]
22. 23. diebus celebrata sunt judicia ejusdem comitis palatini praesentibus judicibus,
arbitris, magnifico domino Mojse Cziráky Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis
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Lónyay Zsigmond ( ? - 1653c.), 1627-től Kraszna, 1644-től Bcrcg vármegye főispánja. Nagy,
VII. 166. p.
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részletesen lásd Dominkovits, 2002.
Beled (Sopron vm.).
Nagymarton (Sopron vm.), ma Mattcrsburg (A).

praesentiae personalis in judiciis locumtenenti et consiliario, Thoma Georffy vice
judice curiae regiae magistris, Lucae Barkovith judicis curiae et Francisco
Zantoházy 192 personalis praesentiae protonotariis, Valentino Horváth Soproniensi,
Ambrosio Kaldy Castriferrei, et Volfgango Maricz Posoniensi comitatuum
vicecomitibus, nec non Francisco Káldy praesidii Papensis vicecapitaneo, Nicolao
G'.váry[?], Gabriele Tetesy, Petro Horváth etc. aliisque judicibus nobilium, et
jurassoribus comitatuum, quam plurimis procuratoribus Stephano Szemerey, Joanne
Pataky et Georgio Hadykio notarii comitatus Posoniensis. Ubi inter alias causas:
causa domini comitis palatini ratione bonorum, seu possessiorum in districtu arcis et
dominii Frakno eo modo determinata est, ut siquidem comes palatinus duo peteret.
Primo: an possessores in istis bonis sint jurium regni capaces. Et secundo: quo jure
bona possideant, id possessores coram judicibus doceant, comparentibus in judicio,
et instantibus pro alio termino, ad docendum datus est terminus alius, a non
instantibus autem b o n a accepta sunt, et adjudicata comiti palatino juxta
requisitionem. Idem factum est judicium de non comparentibus, illinc
24. die discessimus et pemoctavimus Sopronii, illinc
25. die domum pervenimus et fuimus domi usque ad
Mártii
[Hírek Bethlen Gábor meggyilkolásáról és a harmincéves háború
eseményeiről Különböző személyek Czriáky Mózesnél.
Niczky Ferenc és Viczay Sánclor halála. Ferencffy Miklós kiküldése
egyes dunántúli várak átvételére.]
4. diem, quo die profecti sumus Sopronium ad terminum differentiae revidendae
inter dominos Káldy, qui fűit
5. die, ac eodem die reversi sumus et venimus domum.
6. die prima vice Sopronii a domino Francisco Kaldi audivi (qui tunc Posonio ex
Camera erat reversus) Gábrielem Bethlem per famulum quemdam suum cultro
esse transfixum et mortuum. Die eodem a senatoribus Soproniensibus in ipso
confessu eorum audivi regem Daniae 193 rebellem a principe Hohenburgensi fratre
suo pugione esse transfossum in consilio eorum.
6. die tricesimator Jauriensis Joannes Horváth fűit apud dominum in Dienesfalva
cum egregio Blasio Chanaky, Suae Majestatis milite stipendiario in praesidio
Jauriensi, et Georgio, Szabó qui discesserunt a nobis 9 a die.
11. egregius Franciscus Niczky mortuus est. Eodem mense generosa domina
relicta egregii condam Alexandri Viczay mortua est. [40r]
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Szántóházy Fcrcnc (7-1629), az 1610-es években Vas vármegye jegyzője, lásd Úriszék, 120. p.
IV. (Oldcnburg) Kcresztély (1577-1648), Dánia királya 1588-1648.

15. die egregius Georgius Szombathelyi fűit apud dominum magnificum in
Dienesfalva cum alio quodam canonico capituli Strigoniensis, et
16. die abstulit nobilem Nicolaum Ferenczffy consocium nostrum ad reoccupandas
arces, et castra Devecser, Ughod, Somlyo, 194 etc. pro homine palatinali.
Április
[Érkezés Győrbe, majd Komáromba. Követek és levelek érkezése
Komáromba a töröktől. Biztosok érkezése. Damásdot elhagyja a török.]
3. die exivimus domo nempe Dienesfalva, et venimus Sopronium.
4. die, in festő Pascatis, audito sacro ivimus in Kis Marton, ubi fuimus usque ad
8. diem, quo die in prandio fuimus in Fekete Varos, ad caenam devenimus, ad
pagum Veden. 193
9. die in prandio fuimus in Ovár, ad caenam devenimus ad possessionem Eőtenen. 196
10. die intravimus Jaurinum 197 fuimus ibi usque ad
15. diem. Hoc die dominus magnificus servos, et equos domum remisit Jaurino.
17. die Jaurino Comaromium venimus.
20. die Ment Cancellarius uramm Nagy Szombatban.
21. die habuit dominus magnificus apud se homines ex O Buda. 199 Eodem die
quaedam literae Turcicae a quodam captivo Turca ademptae missae sunt Jaurinum
ad interpraetationem, quae die 24a reportatae sunt.
22. die spectabilis et magnificus dominus Stephanus Pálfy generális capitaneus
praesidiorum Cis Danubialium, ac praesidii vero Ujvariensis 2 0 0 supremus,
Comaromium ingressus est.
23. die auditum est certo, quod Turcae castellum Damasd2"1 reassignare velint.
25. die Bizonyossán hoszták Szőgenébííl irva: hogy Damasdbol ki ment az törők minden kár nélkül. Eodem die érkezett Tar Mihály a tőröktől Komaromban Budáról.'02
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Dcvecscr, Ugod, Somlyó (Veszprém vm.), ezen várakat Forgách Miklóstól vette át Esterházy
Miklós felesége révén, Forgách egy évvel azelőtt költözött ki Dcvccscrből. Vö. Szakály, 1994.
136. p. Lásd még Diarium, 1630. március 22.
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Feketeváros (Sopron vm.), ma Purbach am Ncusidlcr Scc, (A); Védcny (Moson vm.), ma
Wciden am Scc (A).
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Öttevény (Győr vm.).

197
198

Győr (Győr vm.).
Sennyey István (7-1635) 1623-tól váci, 1628-tól
1623-1635 királyi kancellár. Kollányi, 1900. 113. p.
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Óbuda, ma Budapest része.

200
201
202

Érsekújvár (Nyitra vm.), ma Nővé Zámky, (Szl).
Ipolydamásd (Hont vm.).
Buda (Pilis vm.).

veszprémi,

1630-tól

győri

püspök,

26. die Comarim discessit una cum Turcis ad dominum comitem palatinum.
28. die duo Ungari jam Turcae facti fugerunt a Turcis Strigonio2113 Comaromium facti
denuo christiani. Die eodem dominus cancellarius Tyrnavia ex nuptiis Joannes
Ludnyai Comaromium reversus est. Die eodem dominus Dániel Eszterhazy 204 una
cum domino cancellario circa horam 8a noctis Comaromium ingressus est. [40v]
Maji
[Kiküldetés Farkas Pál Pilis vármegyei javaiba való iktatására,
ellentmondás, jelentéstétel. Biztosok és követek érkezése, indulása
Komáromból. Esti vihar, villámsújtotta körmöci ifjú.
Aszalay körbejárja a várat.]
1° die fuimus Comaromii.
3. die missus sum a domino ad executionem, ut videlicet nobilem Paulum Farkas
penes literas donationales illustrissimi comitis domini palatini introducem in
domínium portionis possessionarum in possessione Biall et praesidii Torbágy,203
omnino in comitatu Pilisiensi existentes, sitorum, quae olim egregii condam Joannis
Illey fuerant. Ex oppido Comarom siquidem ad facies locorum tutus accessus
denegaretur praesente testimonio, et venerabilis capituli Jauriensis reverendo
domino Volfgango Wraczovich, 206 archidiacono Soproniensi et canonico Jauriensi.
4. die incepta est statutio praesentibus vicinis vicecomite judlium et jurassoribus
sedriae comitatus Comaromiensis et nonnullis aliis nobilibus et ignobilibus etc.
Eodem die contradictore apparente Stephano Illey. Eodem die voltak az Urak az
Teirakon[?].
5. die ivimus Jaurinum ad relationem. Illinc eodem die Strigonio allatae sunt literae
Comaromiensem, in quibus scribitur comissarios Turcas illinc jam adesse.
6. die reversus sum Jaurino Comaromium. Die eodem dominus Lebell, unus ex
commissariis ingressus est.
11. die advenit dominus Stephanus Pálfy Comaromium.
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204

Esztergom (Esztergom vm.).
Esterházy Dániel (1585-1654), a nádor testvére, 1619-től báró. Bátyja nádorsága alatt igen sokat szerepelt, elsősorban mint Miklós helyettese, többek között a szőnyi béketárgyalásokon.
Tőle származik a család cseszncki ága. Esterházy, 1901. 175-178. p.
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Bia ill, Torbágy (Pilis vm.), ma Biatorbágy.
Wrachewich Farkas (7-1638?) 1603/1604-ben soproni kanonok Bán, 1939. 110., 123. p.;
locsmándi, majd 1609-1632 között soproni főespercs, 1632-1638 éneklőkanonok. Bedy,
1938. 401. p.

12. die reversus est domum. Die eodem audivi a domino, quod in iis bonis, in
quibus assignatio sit per manus cum privilegiis, et immunitatibus, non opus est
evictione.
14. die Turcae Comarino Budam discesserunt, remanentibus Comaromii
hominibus illustrissimi comitis palatini, ob infirmitatem aliquod eorum.
15. die hora noctis post mediam noctem ingentia fuerunt tonitrua et fulgura, et
eodem tempore juvenis quidam Cremnicziensis 207 a fulminis impeta exspiravit
Comaromii.
19. die expeditae sunt literae fidejussoriae sub juramento Regiae Majestatis Budam
ad vezirium per egregium Martinum Spachay. Die eodem dominus Michael
Pongracz" 08 Comarino ad dominum comitem palatinum dicesssit.
20. advenere Turcae ex Porta Ottomanica Comaromium, qui Viennam ad Suam
Majestatem discessuri cum alio quodam Germano nuntio residente in Porta
Ottomanica, die eodem discesserunt. Die eodem et praecaedenti etiam dominus
magnificus sumpsit medicinam. [41r]
23. die in festo Sacri Pentecostes fui cum domino adhuc in commissione
Comaromii. Eodem die praedictus dominus cancellarius Comaromio Viennam
discessit. Eodem die dominus Martinus Spachay Buda Comaromium reversus, una
cum aliis Turcis, qui literas fidejussorias retulerunt, eo quod non erant pro voto
Turcarum scriptae.
29. die magnificus dominus Qvestemberg una cum aliis duobus principibus
Saxoniae Comaromium Vienna per aquam descendit. Eodem die a dominis
commissariis honorifice salutati.
28. die arcem Comaromiensem per propugnacula, et maenia arcis circumivi.
29. die data est pecunia domino florenos 200.
Junii
[Komarombol Gydrbe. Cziraky Mozes haldla
es testenek elhelyezese Gydrben.]
1. die fuimus in Comarom.
5. die Comaromio adductus est dominus Aeger existens Jaurinum.
8. die domina magnifica advenit Jaurinum.
12. die Nicolaus Ferencfy a nobis discessit.
22. die magnificus dominus Mojses Czyraky de Dienesfalva Sacrae Caesareae
Regiaeque Majestatis personalis praesentiae in judiciis locumtenens et consiliarius
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Kormocbanya (Bars vm.), ma Krcmnica, (Szl).
Lasd Diarium, 1630. majus 3.

ex comissione Turcica Comaromio Jaurinum se infirmum adduci curavis. Ibidem
post duas septimanas et tres dies totidem tempore in lecto sub cura medici jacens
animam Deo reddidit suaviter, sacramentis omnibus morituris necessariis munitus,
etbene confirmatus, cui Deus propter infinitam suam misericordiam sit propitius in
saecula saeculorum. Amen. Anno aetatis suae 63., Christi vero benedicti 1627.,
circa primum quadrantem horae ad undecimam diurnam. 209
24. die in festő Beati Joannis Baptistae Sacro, delatum est funus ad templum
magnum capitulare Jaurini, et depositum in fornice egregii condam Joannis
Sichy 210 ad latus templi exterius, penes portám ad meridiem in introitu a dextris
usque ad sepulturam, circa horam 7. noctis.
25. die domina magnifica domum reversa [est], et 26. die venit domum.
Julii
[Utazás Bécsbe a személynöki pecsét visszaadására. Kihallgatáson
Őfelségénél.
Az Udvari Kamara válasza Czirákyné 200 tallérja tárgyában.]
8. die indui nigrum habitum, eodem die movit se domina magnifica Sopronium.
14. die domina magnifica Sopronio domum reversa, et ego cum domino Emerico
Sándor profecti sumus Viennam sigillum Suae Majestati exhibituri. Die eodem
intravimus Viennam, quo tempore Sua Majestas fűit absens.
15. die Sua Majestas reversa est Viennam.
16. die habuimus privatam audentiam apud Suam Majestatem, cui praemissis
praemittendis sigillum locumtenentialem exhibuimus, una cum quibusdam
supplicationibus, et Sua Majestas clementer se dominae magnificae ac nobis obtulit.
[41 v]
20. die me Viennae permiserant. Dominus Sándor domum ad dominam magnificam
reversus est, per quem dedi literas.
24. die dedi literas ad dominam magnificam.
29. die accepi responsum ex consilio Aulicae Camerae de gratia ducentorum tallerorum, eodem die Mogyoresy advenit Viennam.
30. domum reversus sum Vienna.
Augusti
[Szántóházy Ferenc halála. Küldetés Bécsben. Vas vármegye közgyűlése
Szombathelyen a háború ügyéről Esterházy Miklós jelenlétében.
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A Diarium írásának idején felesége Káldy Zsuzsanna, erre és halálának további körülményeire
lásd Petrovay, 1897. 65. p. jegyzet.
Talán Zichy II. János, lásd Nagy, XII. 370. p.

Ofelsege levelei a 200 taller tdrgyaban. Zrinyi Gydrgy testenek felvetele
es dtvitele Sopronbol
Csaktornydra.]
1. die profecti sumus cum domina magnifica Sopronium.
2. die generosus dominus Franciscus Zantohazy prothonotarius personalis
praesentiae in Domonja 211 mortuus est.
3. die Sopronio domina magnifica reversa est, et ego eodem die profectus sum
Viennam. Hoc die fuit generalis congregatio Sabariae 212 de expeditione bellica, ubi
dominus comes palatinus adfuit.
4. die perveni Viennam.
5. die accepi literas Suae Majestatis ad Cameram Ungaricam de gratia ducentorum
tallerorum. Eodem die domum reversus sum.
7. die veni domum.
15. die venit currus pro domino Emerico Sandor.
16. die discessit domum.
17. die ivi Sopronium. Die eodem movit se processio Ungarica Sopronio ad Cell. 213
18. die reversus sum domum.
20. die fui in Kall cum domina magnifica. Eodem die reversi sumus.
22. die missus sum a domina magnifica ad decimationem in possessionem
Kenyeri. 214
24. die absoluto negotio reversus sum.
29. die cum domina magnifica ivimus ad Kall, illinc ad Gyrott ibique commorati.
30. die ivimus Sopronium.
31. die corpus illustrissimi domini comitis Georgii a Zrinio -15 etc., qui invidia
aliorum veneno anno superiori pro fidelitate praefata fuit sublatus, transvectum est
per civitatem Soproniensem pompa solemni, qui die 5. Septembris futuri mensis in
monostoria Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae ad arcem Tsaktornya" 16 situato ad
majores suos sepultus est.
Septembris
[Cziraky Adam elhozatala Becsbdl.]
1. die exivimus Sopronio et venimus Gyrot, ibique diutius commorati.

211
212
213
214
215
216

Damonya (Sopron vm.), ma Chcmclházadamonya, Vas megye.
Szombathely (Vas vm.).
Mariazell, (A).
Kenyeri (Vas vm.).
Zrínyi VII. György (7-1626), 1622-től horvát bán, 1625-től főlovászmester. Fallenbiichl, 1988.
75., 82. p. Lásd még Csuday, 1884. 70-79. p., szerinte Szentilonán temették el, vö. Uo. 79. p.
Csáktornya vára (Zala vm.), ma Cakovee területén, (Ho).

4. die venimus domum ad castellum Dienesfalva et una nobiscum dominus
Georgius Clemetey. [42r]
12. die missus sum Sopronio Viennam pro domino Adamo Cziraky.
13. die perveni Viennam.
15. die exivimus Vienna et
16. die pervenimus Sopronium.
Octobris
[Cziraky Mdzes testenek dtvitele Sopronba. Elbucsuzas Cziraky Mozesnetol,
erkezes Esterhazy Mikloshoz
Kismartonba.]
5. die movit domina magnifica ex Dienesfalva Jaurinum versus pro adferendo
corpore domini sui magnifici condam Mojsis Czyraky de Dienesfalva, personalis
praesentiae Suae Majestatis in judiciis locumtenentis et consiliarii, qui in servitiis
Suae Majestatis in commissione Turcica de pace cum iisdem tractanda occupatus
post multos, et graves exantlatos et perpessos dolores die 22. Junii anno 1627.,
aetatis suae 63. in Domino pie et catholice obdormivit Jaurini, cu7. jus corpus die 7. Octobris Jaurini assumptum, et currui impositum, delatum est
Sopronium ad sepulturam ad templum Beatae Virginis in monasterio patrum
franciscanorum ibidem situato extructum, quod
10. die honorifice et solemni cum pompa sepultum est in eodem templo.
14. die Sopronio venimus ad Dienesfalva.
19. die missus sum ad Gyrot.
22. die reversus sum.
25. die post caenam valedixi generosae dominae relictae magnifici condam Moysis
Czyraky etc. in castello Dienesfalva, et illinc
26. die veni Sopronium, ubi aliquamdiu commoratus, die ultima veni ad Kis Marton ad illustrissimum dominum palatinum.
Novembris
[Kismartonbdl Nagybiccsere. A biccsei lutheranus templom elfoglalasa,
misehallgatds. A felsd-ausztriaipredikatorok
eluzesenek okai
II. Ferdinand errol szolo rendeletebol.]
l a die fui in Kis Marton.
15. die agressus est iter illustrissimus dominus comes palatinus Kis Martonio
Bichem" 17 versus, venit ad noctem ad oppidum Szeles Kut, lllinc
16. die venit ad noctem ad Kopchen, 218 ibi sumpta caena in arce [...].
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N a g y b i c c s e (Trencscn v m . ) , m a Bytca, (Szl).

218

K ö p c s c n y ( M o s o n vm.), m a Kittscc, (A).

17. die sumpsit prandium Posonii, et venit ad noctem ad Sanctum Georgium." 19
18. die sumpto prandio in Bazin, 220 ad caenam ivit ad pagum [...]. Nota: ex Sancto
Georgio cum domino Vizkeleti praefecto ivi Tymaviam.
19. die illustrissimus sumpto prandio in possessione Szuha, sumpsit caenam in
possessione Kosztolan, 221 hic pervenimus ad dominum comitem cum domino
praefecto.
20. die sumpsit prandium in Kulittia, ~ caenam in oppido Ujhely.
21. die ex Ujhely venimus ad noctem ad possessionem Szabljaj, eodem die ego ivi
Trencsinium. 224 [42v]
22. die ad caenam ad arcem lllona -23 ad dominum Stephanum Ostrosich. 226
23. die ad possessionem Bistrich 227 adfuit in caena magnificus dominus Balasthy.
Illinc
24. die horis ante meridianis intravit dominus comes Bichem. Eodem die magnum
templum in oppido Bichensi prope ante arcem erectum ab haereticis Lutheranis
occupatum est, dicto eodem die ibidem primo sacro reverendo patre Joanne
Bisztrichiensi 228 Societatis Jesu sacerdote; fuit hic dies Vigilia Sanctae Catharinae
Virginis et Martiris.
Causae expulsionis praedicantium ab Austria Inferiore ex m a n d a t o Suae
Majestatis Caesareae Viennae 14 a mensis Septembris anni 1627. concluso et edito,
excerptae.
l a Quia licet statui politico Augustanae Confessionis in praeteritis tumultibus ad
instantiam eorum concessum f u e r i t , ut illorum praedicantes praedicare,
exhortationes facere aliaque sua munia subire possint, nihilominus adeo cum
Calvinismo eorum secta commixta habetur. Ut Calvinistae eorum concionibus
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S z e n t g y ö r g y ( P o z s o n y v m . ) , m a S v á t y J u r , (Szl).

220

Bazin (Pozsony vm.), m a Pczinok, (Szl).

221

Szárazpatak, korábban Szuha (Pozsony vm.), ma Suchá nacl Parnou, (Szl).; Nagykosztolány
(Nyitra vm.). ma Vel'kc Kostol'any, (Szl).

222

Általam nem azonosított helység.

223

Vágújhely (Nyitra vm.), m a N ő v é M e s t o nad Váhorn, (Szl).

224

Kis-, vagy N a g y z a b l a t ,

később

Vágszabolcs

része ( T r e n c s é n

vm.), ma

Záblatic,

(Szl).;

225

Illava (Trencsén v m . ) , m a Ilava, (Szl).

226

Ostrosith István (7-1639), 1635-től főétekfogómester. Nagy, VIII. 302. p., Fallenbüchl,
87. p.

1988.

T r e n c s é n (uo.), m a T r c n c í n , (Szl).

227

Vágbcsztcrczc ( T r e n c s é n vm.), m a P o v a z s k a Bystrica, (Szl).

228

Joanncs Bistricicnsis (1573-1635), erdélyi szász származású jezsuita, 1623-tól a nádor mellett
tevékenykedik. Lukács, 1982. 551. p.

interesse, sacramentis uti non verentur, quin iis contenti sunt, ex quo fit ut misera
plebs inadvertente etiam ipsa, in mextricabilem et perniciosum haereseon
labirinthum ad perditionem animae suae a Deo, principeque, magistratu suo
naturali abalienata, incidat.
2a Quia praedicantes in concionibus, exhortationibus, scriptis, literis, impressis libris, glossis, et aliis tractatibus suis contra salvificem catholicam religionem Suam
Majestatem et statum catholicum ecclesiasticum et secularem tam in altiori, quam
in inferiori dignitate constitutum sine nulla discretione pertinaci fronte impias
calumnias, verba scommata faedissima publice evomunt.
3 a Quia subjectos Suae Majestatis publice adhortati sunt, quo minus justis et
legitimis Suae Majestatis statutis morem gererent.
4 ta Quia eos ad contraria pacta confaederationis prohibita conventicula,
correspondentias iniquas, tumultus, rebellionem excitanda movent, hortantur,
fovent, et quantum in iis est, promovent clam et palam. [43r]
5ta Quia in exteris regionibus et imperio proscriptomm rebellium et manifestorum
hostium viribus, et potentiis palam et pertinaciter minantur.
6a Ut eorum sectatores ab hostibus nostris contra nos auxilium petant, cogunt.
7a Quia Suae Majestati debitam, et praestandam obediendam et respectum auferunt.
8a Quia Suam Majestatem idololatram vocant, et quod non aliud, quam solam
idololatriam intendant, perhibent tam verbis, quam scriptis.
9a Quia populum et plebem extra suasquoque parochias constitutum in oppidis et
passim in regno absque ulla causa in praejudicium Suae Majestatis et praedecessorum Suomm piae reminiscentiae inhibitionem, manifestum, ordinariorumque
suorum episcoporum difficultatem, impedimentum damnum, et praejudicium
omni penitus discretione et timore postpositis seducunt, et ad Sua trahunt exercitia.
10a Quia ipsimet directe, et publice fatentur se nullum sacramentum conficere
posse, nec velle.
l l a Quia scriptis suis, clamoribus, concionibus indefinenter ad tumultum alios
concitant.
12a Quia publice super eo preces instituunt, et instituendas jubent, ut Deus hostibus
Suae Majestatis fortunam det.
13a Quia eomm ludimagister ob combustionem imaginum Sanctorum Petri et Pauli
Apostolorum impunitus mansit.
14a Quia ex Augustana Confessione nihil aliud retinent, quam quod tumultuoso
eorum strepitu sapit.
15a Quia contra Suam Majestatem tanquam principem et dominum suum perpe- '
tuum animos alienos, et turbatos parant.
16. Quia catholicis ubique iniqua damna et indigna facienda curant.

17. Quia desiderat Sua Majestas pro pia et paterna Sua cura, ex officii etiam Sui
debite Archiducatum Suum Austriacum in unitate pacifica, mutuo consensu, et
justo, mutua, et secura confídentia clementissime et zelose conservare, quod fieri
nequit, quamdiu hujusmodi seductores turbatores, detractores blasphemi,
tumultuumque, ex citatores praedicatores in regno patientur. [43v]
Nota: ultimus terminus in quo praedicantes ab Austria exire ultimatim debuerunt fűit
dies 28. Septembris anni 1627. Ita ut nec in Austria, nec in oppidis, civitatibus, villis,
possessionibus, praediis, allodiis dominorum permanere, aut degere, eos conservare,
an sint sub paena gravissima. Ipsi autem praedicantes pulsi se, vei in persona propria,
vei alii similes successivo aliquando tempore in Austria depraehendantur, capiantur,
et absque ulla gratia irremissibiliter puniantur, idem est inteligendum de
ludimagistris eorum.
Decembris
[Esterházy Miklós Kismartonba távozik rendkívüli ügyek megbeszélésére,
ítélkezés a személynöki ítélőmesterek távollétében. III. Ferdinánd cseh királlyá
koronázásának ünneplése Nagyszombatban. Kereszthury András nádori ítélőmester szolgálatában. Thurzó Szaniszló halála. Évzáró gondolatok.]
l a die fui in Biche.
3. die dominus comes movit se ex Biche Tyrnaviam ad discutiendas causas
extraordinarias. Eodem die venit ad noctem ad castellum Pruska 229 ad relictam
dominam Jagosits, 2j0 illinc
4. die ad noctem ad oppidum Betzko. 23 ' Illinc
5. die ad noctem ad possessionem Spacha, 23- illinc
6. die intravit Tirnaviam circa horam 8. ante meridianam.
7. die incepta sunt judicia extraordinaria personalis praesentiae ejusque prothonotariis non existentibus.
8. die coronata est Majestas Regia Sacratissima Ferdinandus III. in regem Bohemiae,
et in signum laetitiae explosa sunt tormenta Tymaviae et alibi in Suae Majestatis
bonis.
16. die commendatus sum ad exercenda juridica generoso domino Andreae de
Keresztúr, 233 prothonotario palatinali per dominum comitem Nicolaum Eszterhazy
palatinum Regni Hungáriáé Tyrnaviae.
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Pruszka (Trencsen vm.), m a Pruskc, (Szl).
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V a l ó s z í n ű l e g T h u r z ó J u d i t , T h u r z ó G y ö r g y n á d o r lánya, J a k u s i t h II. A n d r á s ( 7 - 1 6 2 3 ) ö z v e g y e ,
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Beckó (Trencscn vm.), ma Beckov, (Szl).

232

Spáca (Pozsony vm.), ma Spaeince, (Szl).

lásd Nagy,

V. 2 8 9 . p.

17. die fűit finis causarum extraordinariarum. Eodem die ivi ad dominum
prothonotarium, eodem die dedi literas domum per dominum Georgium Barna.
18. die dominus comes palatinus discessit Tyrnavia Bichem.
19. die dominus et cum eo ego Tyrnavia domum versus discessimus, venimus ad
noctem ad Chepen. 234
20. die Nitriam, 235 illinc
21. die ad Szalakusz. 236
24. die spectabilis ac magnificus dominus Stanislaus Turzo""7 perpetuus Terrae
Scepusiensis, ac comitatus ejusdem supremus comes mortuus est in arce sua
238
Bajmocz.
25. die in festő scilicet Nativitatis Domini fui in Szalakusz, habuimus sacerdotem
admodum reverendum dominum Sigismundum Zonger 239 canonicum Nitriensis
capituli et ibidem annum istum conclusi, quod sit ad glóriám Dei omnipotentis,
omnium sanctorum, qui faxint ut sequentem etiam annum felicissima ad glóriám
Dei, Beatae Virginis et sanctorum patronorum et patronarum, ominum sanctorum.
Pertingere et concludere in bona pace possim. Amen. [44r]
Memoriale anni 1628
Januarii
[Koháry Péter, majd Telegdy János Szalakuszon.j
l a die idest in festő Circumcisionis Domini fui in Szalakusz.
12. die profecti sumus ad Semphte. 240
13. die fuimus ibi, et
14. die reversi sumus, et fuimus apud dominum Franciscum Balogh in Elechke."41
15. die redivimus ad Szalakusz.
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Kcrcszthury András, már Thurzó Szaniszló nádor alatt nádori itélőmestcr. Lásd Thurzó
Szaniszló nádor végrendelete, 1624. április 12. Csáky Oklcvéltár, 621. p.
Alsó-, esetleg Felső-, vagy Középcsöpöny (Pozsony vm.), ma Ccpen, Szered/Sered' része
(Szl).
Nyitra (Nyitra vm.), ma Nitra, (Szl).
Szalakusz (Nyitra vm.), ma Sokolníky, (Szl).
Thurzó IV. Szaniszló (7-1627) Thurzó Szaniszló nádor fia, Szepes vármegye főispánja 1628-.
Nagy, XI. 207. p.
Bajmóc (Nyitra vm.), ma Bojnice, (Szl).
Zongor Zsigmond (1580k.—1657), 1644-től csanádi, 1648-tól váradi, 1655-től váci püspök,
1645-től esztergomi kanonok. Kollányi, 1900. 260-261. p.
Semptc (Nyitra vm.), ma Sintava, (Szl).
Elccskc (Nyitra vm.), ma Aleksincc, (Szl).

22. die fűit apud dominum magnificus dominus Petrus Koháry cum conjuge. -4 "
28. die illustrissimus ac reverendissimus dominus Joannes Telegdi archepiscopus
Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum, et administrator
episcopatus Nitriensis fűit apud dominum in Szalakusz in prandio.
Februári i
[Wesselényi Ferenc, majd Sely Ferenc lakodalma.
Osztály a Baranyay családtagok között.]
1. die et 2a fui in Szalakusz, et in festő Purificationis Beatae Virginis24"1 fui in
monasterio apud Sanctum Joannem. 244
14. die fui Nitriae et dedi literas ad dominum comitem palatinum et patrem Hajnal.245
15. die dedi alias ad eundem patrem Hajnal.
20. die celebratae sunt nuptiae magnifici domini Francisci Veszelényi, qui in
sociam sibi adscivit generosam ac magnificam dominam filiam spectabilis ac
magnifici domini Thomae Bosnyák 246 in Biche. Die eodem celebratae sunt nuptiae
generosi domini Francisci Sely generosi domini condam Johannis Sándor alias
vicepalatini, qui in matrimonium sibi copulavit generosam dominam relictam
egregii condam Nicolai Hatalmy in Ztrecze.247
22. die discessit dominus ad possessionem Hudj 248 ad divisionem inter relictam
condam Thomae Baranyai, et Thomam, filium condam dicti Thomae Baranyay, ac
Valentinum similiter Baranyay, nec non filias, ac alios, quibus competit medio
judicum arbitrorum sub vinculo mille florenorum Hungaricalium vigore literarum
transactionalium capituli t[...] a parte non observante, aut divisionem admittere
nolente exigendum, fiendum.
26. die illinc reversus est.
28. die fűit apud nos generosus dominus Franciscus Balogh, Joannes Ochkay.
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Koháry Péter (7-1632?), 1611-1632 dunáninneni kerületi és bányavidéki végvidéki főkapitány-helyettes. Páljfy, 1997. 272. p. Felesége Kazy Borbála. Nagy, VI. 290. p.
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F e b r u á r 2.

244
245
246

247

Minden bizonnyal a felsőelcfánti kolostorról van szó, lásd Diarium, 1628. december 25.
Hajnal Mátyás (1578-1644) jezsuita, 1622-től Esterházy Miklós udvari papja. MKL. IV. 498. p.
Wesselényi Ferenc (1615-1667), Fúlcki cs szendrői kapitány, 1646-tól Murány örökös grófja,
1655-től nádor. Ifjúkorára lásd: Deák, 1878. 44-49. p. (Első) felesége Bosnyák Judit (7-1645c.),
Bosnyák Tamás lánya. Nagy XII. 161-162. p. Bosnyák II. Tamás (1570/1575-1634), fiileki kapitány, Hont vármegye főispánja, 1623-1634 főétekfogómester. Nagy, II. 206. p. Fallenbüchl,
1988. 87. p., Fallenbüchl, 1994. 82. p.
Esztercc, korábban Rongyossztricze (Trencsén vm.), ma Othránky, (Szl).
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Általam n e m azonosított helység.

Mártii
[Birtokosztály kijelölése Bosnyák Tamás és Etyekey István között.
Hírek török követségről, Tilly Magyarországra jöveteléről, j
1. die fui im Szalakusz.
3. die dominus Georgius Marczicz profectus est Bichem versus, per quem dedi
literas ad reverendum patrem M[athiam] H[ajnal].
8. die nimirum Cinerum fui in Szalakusz.
14. die discessit dominus ad magnificum dominum comitem Adamum Thurzo 249
ad Semphte, eodem die accepi literas reverendi patris Mathiae Hajnal. [44v]
Eodem die praefixus est terminus divisionis pagi Pagy 230 vicecomiti in comitatu
Comaromiensi, inter spectabilem et magnificum dominum Thomam Bosnyák et
Stephanum Etyekey dies 4. futuri mensis Április.
18. die dedi literas per quemdam hominem ablegatum ad Bichem ad illustrissimum
dominum comitem palatinum et reverendum patrem Hajnal.
21. die fűit dominus Nitriae apud reverendissimum episcopum, 23 ' eodem tempore
fűit ibidem magnificus dominus Thomas Bosnyák. Eodem die ibidem audivi a
domino Nicolao Berdoczj apud aedes domini Zonger, quod solemnis legatio
Turcica Budám jam ascenderat, itura ad Suam Majestatem Caesaream, quae illinc
expediverat chausium quemdam ad Suam Majestatem, ut legatio quoque caesarea
se in Turciam moveret, quae legatio certis quibusdam de causis dilata est, quare
legatio quoque Turcica Budám Jaurino reversa est.
23. die in Szalakusz a nobili Joanne Vadich Croata [sic], famulo magnifici domini
Joannis Pálfy 232 audivi, quod exercitus Germanicus duce et generáli comite a Ti Íj233
in Ungariam venturus est, contra Turcos arcemque Strigoniensem occupaturus est.
24. die reversus est homo, qui Bichem erat missus et túlit literas a patre Hajnal.
25. die, in festő scilicet Annunciationis Beatae Virginis Mariae, fui Nitriae.
30. die advenit dominus Berenyi ad Szalakusz.
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Thurzó Ádám (7-1635), Thurzó Szaniszló nádor kisebbik fia, 1628-tól Szepes vármegye főispánja. Nagy, XI. 207. p.
Talán Pagycrócz (Pozsony vm.), ma Paderovec, (Szl), aminek ellentmond a Komárom megyei
alispán említése.
A nyitrai püspök Telegdi János érsek volt, tehát nem biztos, hogy róla van szó, talán inkább
Zongor Zsigmondról.
Pálfíy II. János (7-1646), Pálffy II. Miklós fia, 1636-tól gróf, 1643-tól Komárom vármegye
főispánja. Jedlicska, 1910. 494-495. p.
Johann Tserelaes Tilly (1559-1632), a harmincéves háborúban a Katolikus Liga, m a j d a császári csapatok főparancsnoka.

Április
[Birtokosztály Bosnyák Tamás és Etyekey István között.
Tanúvallatás Ürmincen. Berényi György Szalakuszon.]
1. die discessit, ego autem fui in Szalakusz.
2. die profectus est dominus Comaromium versus, ad divisionem possessionis
Pagy inter spectabilem et magnificum dominum Thomam Bosnják ab una, parte
vero ab altéra egregium Stephanum Etyekey fiendam, et eodem die in prandio
Nitriae, et in caena fuimus in Suran" 4 apud eundem dominum Thomam Bosnyák.
3. die ad caenam venimus Comaromium, ibique
4. die peracta praedicta divisione, eodem die Ujvarinum 2 " reversi sumus, et fuimus
in hospitio apud aedes egregii Pauli Konkoly.
5. die ad prandium ad Surány ad dominum Thomam Bosnyák, a quo accepi
honorárium soccos quosdam ex karmazin,2i6 ad caenam. Eodem die ad aedes domini
Pauli Litasky in Ivanka2"'' ad fluvium Nitra vicum situata.
6. die venimus domum in Szalakusz. Nota: in praedicta divisione non est admissa
repulsio2"'8 eo quod fieri [45r] debebat, juxta quasdam literas adjudicatas ex partium
consensu emanatas. 2° fűit nobiscum homo domini Bosnyák, egregius Andreas
Kőrősly provisor bonorum suorum Surányensium, qui habét aedes in possessione
Kőrőskény"39 ultra arcem Nitriensem ad fluvium Nitra 260 sitam.
9. die ad instantiam egregii Pauli Litasky ad attestationem celebrandam." 61
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Nagysurány (Nyitra vm.), ma Suran, (Szl).
Érsekújvár (Nyitra vm.), ma Nővé Zámky, (Szl).
Sötétvörös szín(ü bőr). EMSzT. VI. 194-195. p.
Ivánka (Nyitra vm.), ma Ivanka, (Szl).
A visszaüzés (repulsio) eredetileg a per során bekövetkező különböző bizonyítási és végrehajtási
mozzanatok erőszakos megakadályozása volt, melyet I. Mátyás király törvényei még bűntettnek
minősítettek, 1490 után azonban keretek közé szorítva törvényessé vált (1486: 16. te., 1492: 17.
te. továbbá: Hármaskönyv II. 73.). Az 1729-cs szabályozásig a perorvoslat határidőn túli igénybevételét jelentette, azaz a végrehajtást lehetett megakadályozni vele úgy, hogy a vesztes fél jelképes cselekedetet végrehajtva (meztelen szablya felmutatásával) a szomszédok és határosok
jelenlétében jelezte ellenállási szándékát az exccutiora érkező hivatalos személyek előtt (Vinkler,
II. 677-680. p.). A visszaüzőt ezután megidézték és perújításra került sor, ha okát tudta adni cselekedetének, ha nem, akkor bírságra számíthatott. A kora újkorban már törvény mondja ki, hogy
a visszaüzésnek csak ez a módja megengedett, tehát felfegyverzett tömeggel fenyegetni, vagy
tettleg bántalmaztatni a végrehajtásra érkezőket szigorúan tilos (1536: 11 tc.).
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Alsó- vagy Felsőköröskény (Nyitra vm.), ma Dőlné ill. Horné Krskany, (Szl).
Nyitra folyó.
A per folyamának lényegi része volt a bizonyítás, melynek egyik fajtája a volt a tanúvallomás.
A XVII. század eleji gyakorlat ennek két, funkciójában eltérő formáját különböztette meg.

10. die venimus Nitriam, ubi capitulum testimonium denegavit, eo quod attestatio
fieret in praejudicium honoris alterius, et eodem die reversus sum adpossessionem
Ivanka. Eodem die fui ibidem, et ad recreationem ad possessionem Irmen 262 ivi
cum domino Litasky.
11. die domum reversus sum ad Szalakusz. Accepi eodem die ab eodem Paulo
Lytasky talleros 2.
14. die dominus Georgius Marczicz domino Bosnyák retulit literas divisionales de
possessione Pagy.
20. die Passionis scilicet Dominicae die fui in Szalakusz. Eodem die fűit apud nos
dominus Georgius Berenyi. 263 In festő Gloriosissimae Resurrectionis Domini
Nostri Salvatoris fui in Szalakusz, quae fűit hoc anno
23. dies mensis Április.
25. die, idest feria tertia Paschatis, recepi pannum ab illustrissimo domino comite
palatino missum in Szalakusz, eadem die allatae sunt literae a laribus paternis.
Maji
[Itélőmesteri törvénykezés Tavarnokon. Kinigh Lőrinc esküvője.
Tanúvallás Forgács Miklós kérésére. Fizetség, kiadások.]
1. die ex Szalakusz profectus est dominus ad dominam Forgacsianam 2 6 4 in
Tovarnik 265 commoratam.

Ezek a collateralis attestatio, és a communis inquisitio (ennek magyar megfelelője a közös tanúvallatás). Az utóbbi megjelölés többször feltűnik, míg az előbbi a szakirodalomban is meglehetősen ritkán szerepel. Kitonich szerint a collateralis attestatio nem más, mint valamely
dolognak még a per megkezdése, illetve perben való felhozása előtti tisztázása hivatalos személyek jelenlétében valamelyik fél felkérésére. A helyet, időt, résztvevőket a kérelmező fél jelöli meg, míg magát a cselekményt a bíró parancslevélben (itt: litterae compulsoriac) rendeli
cl a királyi, vagy nádori, illetve a hiteleshelyi megbízottnak. Aszalay Diariuma is ezt támasztja
alá, noha itt a colligenda attestatio kifejezéssel találkozni, az azonosság kétségtelen, hiszen
vagy valakinek kérésérc következik be, vagy — feltehetően, ha Aszalay nem emlékezett a kérelmező nevére — parancslevél rendeli cl („penes commissionem litterasque compulsoriales"
Diarium, 1629. december 2.). Kicsit árnyalja a képet, hogy egy helyütt hozzáteszi: „modo
collaterali" (Uo., 1629. június 1.), ami arra utalhat, hogy az attestatiot az inquisitio helyett is
használhatta. Kitonich szerint a communis inquisitio a perbeszédek után következik be, a bíró
ítéletlevélben rendeli el, a felmerült kételyek tisztázására (Vinkler, II. 483. p.).
262

Ürminc (Nyitra vm.), m a Urmince, (Szl).

263

Bcrényi György (1601-1677), részletcsen lásd Szluha, 1. 117. p., Komáromy, 1885. Lásd még
Diarium, 1628. március 30.
Özvegy Forgách Zsigmondné Pálffy Katalin, aki férje halála után állandó összeütközésben
volt a többi örökössel, lásd Bártfai, 1910. 478. p.
Tavarnok (Nyitra vm.), ma Továrníky, Nagytapolcsány/Topol'cany része, (Szl).
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2. die reversus est. Eodem die constitui procurationem coram domino protonotario
palatinali, qui dies erat feria tertia post festum Sanctorum Philippi et Jacobi
Apostolorum in Tovarnik, et dedi literas domum. Nota. [?]
3. diem bene coram domino litem et controversiam habui.
5.die R[...] c[...] s[...]m[...]P[...] L[...] E[...]
7. die celebratae sunt nuptiae domini Laurentii Kinigh, civis Tyrnaviensis, ad quas
dominus Ladislaus de Kereszturi die eodem profectus est.
9. die pro colligende attestatione ad instantiam spectabilis ac magnifici domini
Nicolai Forgach, equitis aurati et comitatus Barsiensis supremi comitis Sacrae
Caesareae Regiaeque Majestatis consiliarii et cubicularii ac praesidii Levensis
supremi capitanei, ac generosae dominae Hesterae Bossanyi 266 consortis ejusdem,
missus sum a domino prothonotario palatinali.
15. die venimus ad Konarcz, 267 ibique peracto negotio
17. die ad Sullyok et Nagy Apony, 268 [45v]
18. die ad Kosztolyan, illunc ad Irmeni.
19. die ad noctem Tyrnaviam, illinc
20. die ad Laszbi, 269 penes arcem Korlatko 2,0 ultra montem Fejer hegy vocatum. 271
Eodem die ad Jablonita. 272
21. die ad Hluboka, eodem die illinc reversi sumus ad noctem ad Maniga, 2 " illinc
22. die Nitriam, et domum reversus sum.
26. die accepi pro labore florenos 6. Dominus Paulus Rakoczy fuit in his partibus.
Confectio vestium pannum habeo ab illustrissimo domino comite palatino.
Exposui pro serico denarios 65, pro chorda florenum 1, pro subductura florenum 1,
pro nodis florenum 1, pro fibulis denarios 12, pro sacco denarios 7, pro rasura
denarios 32, sartori una vice florenum 1, altera vice florenum 1 denarios 50, pro
nodis et veste superiori florenos 4 denarios 50, pro pellibus florenos 11, summa
florenos 23 denarios 56, pannus ad minimum praevalebat 20 florenos.
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Forgách Miklós (1586k—1635), 1622-1624 felső-magyarországi főkapitány, 1631-től felső-magyarországi végvidéki és kerületi főkapitány, 1622-től Bars vármegye főispánja. Páljfy,
1997. 273. p., Fallenbüch, 1994. 65. p. Felesége Bossányi Eszter (7-1660). Bártfai, 1910.
483. p.
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Szomorlovászi (Nyitra vm.), ma Koniarovce, (Szl).
Szulóc (Nyitra vm.), ma Súlovee; Appony (uo.), ma Oponiee, (Szl).
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Általam nem azonosított helység.
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Korlátkő vára (Nyitra vm.), ma Cerová mellett, (Szl).
A Kárpátok egy vonulata Pozsony és Nyitra megyékben. Lipszky, 1808. I. H. 21.
Jablonca (Nyitra vm.), ma Jablonica, (Szl).
Hluboká (Nyitra vm.), ma Hlboké, (Szl).; Maniga (Nyitra vm.), ma Malzenicc, (Szl).

28. die profectus sum ex Szalakusz Kis Martonium et Soproniam, et eodem die ad
noctem ad possessionem Vedred, 2 H illinc
29. die ad noctem ad possessionem Gata,"73 ubi pro tempore fűit Dániel Eszterhazy.
30° die ad prandium ad Kis Marton, illinc
31. die Sopronium, illinc eodem die Kis Martonium reversi sumus.
Junii
[Szalakuszon]
l a die fui ibidem, quia erat festum Ascensionis Dominicae [sic], inde
2. die reversus sum, et ad noctem veni ad diversorium juxta Portum Danubii situm.
3a die ad Chepen.
4. die ad Szalakusz.
5. die dedi literas ad dominum Paulum Szemere per dominum Szepsi Irod[?].
11. die idest in festő Pentecostes fui in Szalakusz. Eodem die exui habitum nigrum.
13. die dominus Ladislaus Keresztury 276 ad dominum Bosnyák discessit.
22. die in festő Corporis Christi fui in Szalakusz.
24. die ibidem in festő scilicet Nativitatis Saneti Joannis Baptistae.
Julii
[Szalakuszon. Fizetség.]
1a die fui in Szalakusz.
7. die accepi ab illustrissimo florenos 8 in Szalakusz, missos per Georgium
Marczicz.
13. die dominus Ladislaus fűit domi.
16. discessit iterum ad dominum Bosnyák.
Augusti
[Nyitra vármegye közgyűlésén jelentés Csuti Mihály ügyéről.]
1. die fui in Szalakusz, et eodem die fűit congregatio generális comitatus Nitriensis
ratione negotiorum domini Michaelis Csuti. [46r]
2. die az Urammal való dolog: az őszvérről és vemheről,211 az tanitorul és
tanitvanyrol. Nota bene.
10. die, in festő Saneti Laurentii, fui in Szalakusz, audivi sacrum apud monasterium
Saneti Joannis Baptistae fratrum Ordinis Saneti Pauli Primi Eremitae.
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Vcdrőd (Pozsony vm.), ma Vodcrady, (Szl).
Gáta (Moson vm.), ma Gattcndorf, (A).
Kcreszthury László (7-1666), Kcrcszthury András fia, kcsöbb Nyitra vármegyei alispán,
alnádor. Szluha, 1. 597-598. p.
Szamárcsikó. Czuczor-Fogarasi,
VI. 915. p.

Septembris
[Kiküldetés iktatásra Trencsénbe. Szent Benedek barlangjának
meglátogatása Szklakán. Jelentéstétel. Alma nővérével.]
1. die fui in Szalakusz.
4. die rnissus sum ego a domino palatinali ad statutionem altaris Sacrosancti
Trinitatis in templo Beatissimae Virginis Mariae in interiori civitate Trencsiniensi
existens fundati, ac possessionis Lymburka,27's curiaeque nobilitaris ac molendini
eadem possessione, omnino in comitatu Trenchiniensi existentes habitorum,
admodum reverendo domino Sigismundo Zonger archidiacono Trenchiniensi, et
canonico venerabilis capituli Nitriensis, fiendum et eodem die fui ad caenam
Nitriae, illinc
5. die congregatio generális comitatus ratione negotiorum Michaelis Chuti
praecipue fűit. Sumpto prandio ad caenam ivi ad Ludan, 279 illinc
6. die ad prandium ad Biskupicz, prope oppidum Ban sitam, ad caenam venimus ad
monastenum Szkalka, 280 ubi reperimus reverendissimum dominum Paulum
David2lS1 electum episcopum Vaciensem, praepositum Posoniensem, abbatem
Szkalkensem, ac Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis commissarium. Illinc
7. die profecti sumus ad possessionem Limburcha pro praemissa statutione peragenda, quae suo modo ibidem peracta est, praesente admodum reverendo domino
Bellevaczy abbate Zirczensi, archidiacono Gradnensi,2^2 ac venerabilis capituli
Nitriensis canonico, testimonio videlicet ejusdem capituli fide digno, ac per idem
ad id transmisso, vicinis etiam et commetaneis, inibi legitime convocatis et
praesentibus. Eodem die duobus est dicta civitate Trenchiniensi civibus, nomina et
persona ejusdem civitatibus praemissae statutioni contradicentibus. Ad prandium
reversi sumus ad Zkalka. Eodem die fui in spelunca, seu fovea in rupibus, ubi
Sanctus Benedictus vitám eremiticam feliciter consummavit, ubi de facto altare
quoddam exiguum ex lapidibus exstructum. Item loca manuum ambarum Sancti
Benedicti ante altare in superiori anteriorique parte, seu superficie rupium, a dextra
item altaris parte loca genuum ejusdem Sancti Benedicti cemuntur.
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Valószínűleg Liborcsudvard, korábban Liborcsa (Trencscn vm.), ma Kuborca (Szl.).
Nyitraludány (Nyitra vm.), ma Ludanicc, (Szl).
Trencscnpüspöki (Trencscn vm.), ma Biskupicc; Bán (uo.), Bánovcc nad Bebravou része;
Vágsziklás, korábban Szkalka (uo.), ma Skala, (Szl).
Dávid Pál (1573-1633), 1611-től szkalkai apát, 1626-től pozsonyi prépost, 1628-1630 váci,
majd veszprémi püspök. MK.L II. 532. p.
Zirc (Veszprém vm.); Kisradna (Trencsén vm.), ma Malá Hradná (Szl.).

8. die in festő Sancti Nativitatis Beatissime Virginis Mariae audito sacro apud Beatae
Virginis templum supra rupes ad ripam fluvii Vágh fundatum, ac inter Skalka et
civitatem Trenchiensem médium. [46v] Sumptoque prandio in Zkalka venimus ad
thermas Trenchinienses in possessionem Teplicze 2 8 '' in e o d e m comitatu
Trenchiniensi eructantes, et ebulientes, ubi bene et ad satietatem loti, illinc
9. die discessimus, et sumpto prandio in Apáti, venimus ad caenam ad oppidum
Tepelcham, 284 et
10. die reversi sumus Nitriam, ubi die eodem statutionis peractae relationem
fecimus, et eodem die pro laboré accepi a domino Zonger florenos 6.
11. die veni domum ad Szalakusz.
24. die fuimus in Pereplén. -83
29. die ante auroram vidi somnium: dentes nempe ab ultimo usque ad anteriores
excidisse sine dolore in parte sinistra, et in eo somnio vidi quoque sororem meam
majorem, quae magnó animo me vidisse significabat.
Octobris
[Kiküldetés iktatásra Ajnákcsőre. Visszautazás. Az oktáva kezdete.]
2. die missus sum a domino ad statutionem arcis Aynachkeő, 286 in comitatu
Gőmőriensi existentis, pertinentiumque ejusdem, necnon curiae nobilis Feled 287
portionumque possessoriarum et pertinentiarum ejusdem spectabilis ac magnifici
domini Thomae Bosnyák de Magyarbél comiti comitatus Hontiensis, dapiferorum
regalium magistri, equitis aurati, nec non praesidii Fülekiensis supremi capitanei,
et consiliarii Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis, eidem domino Thomae
Bosnyák fiendam, admodum reverendo domino Volfgango Ujváry, 288 canonico
ecclesiae metropolitanae Strigoniensis, abbatae de Lekene, 289 archidiacono
comitatus utriusque Hontensis mecum praesente, quae quidem bona cum jure regis
impetrata, ab eodem fuerunt ad sexum solum masculinum jure perpetuo cum libera
disponendi facultate. Eodem die ad noctem ad castrum ejusdem Surán, illinc
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Trcncscntcplic (Trcncsén vm.), ma Treneianske Tcplice, (Szl).
Apátlévna (Nyitra vm.), ma Livinské Opatovce, (Szl).; Nagytapolcsány (uo.), ma Topol'cany,
(Szl).
Pcreszlcny (Nyitra vm.), ma Pcrcsl'any, (Szl).
Ajnácskő vára (Gömör vm.), ma Hajnácka területen, (Szl).
Feled (Gömör vm.), ma Jesenské, (Szl).
Érsekújvári Farkas (7-1638) 1611-től több helyütt plébános, 1618-tól esztergomi kanonok,
1624-től honti, 1628-tól nyitrai főcsperes, lekéri apát. Kollányi, 1900. 223. p.
Minden bizonnyal Lekér, lásd következő jegyzet.

6. die ad prandium ad possessionem Leker, sitam ad ripam fluvii Gran infra
Szogieny, tribus a Strigonio milliaribus, ad noctem ad Szakallos. 290
7. die ad prandium ad praesidium Palank, fuimus in prandio apud capitaneum
Petrum Bakits, ad noctem ad Verbo,291 illinc
8. die circa horam 3. pomeridianam Ftilekinum 292 veni, et
9. die ad faciem castri Ajnatsko accessi, ibidemque
10. die totalis bonorum praedictorum statutio peracta est contradicentibus quam
plurimis. Eodem die ad Rimaszombath, 29j ad caenam ibique [47r]
11. die totalis praedicta statutio coram iis vicinis, qui in arcem comparere, ob loci
distantiam nequiverunt declarata est, contradictores ibidem etiam adparentur.
Eodem die reversi sumus ad praesidium Ftilekiensem, illinc
13. die post prandium domum ad dominum scilicet reversus sum una cum domino
Thoma Bosnyak, et ad caenam venimus ad possessionem Apathfalva, 294 illinc
14. die ad prandium ad Verbo, ad caenam ad possessionem Nyek. 29 '
15. die prandio ibidem sumpto ad caenam ad possessionem Domonya, 296 illinc
16. die ad caenam ad castrum Surany.
17. die sumpto ibidem prandio ad caenam Tyrnaviam ad relationem. Die eadem
Tyrnavia exivimus ad noctem ad Farkashida, 297 illinc die eodem accepi ab eodem
domino Thoma Bosnyak talleros 10, par coturnomm et solearum ex karmasin.
18. die ad prandium Nitriam, ad caenam Szalakuszium, illinc
20. die ad octavas Posonienses movit se dominus et venimus ad noctem ad Chepen,
illinc
23. die ad noctem ad Cseklesz. 298
24. die Posonium hora circiter 10. matutina.
25. die incepta est proclamatio octavalis, et legum personali praesentiae generoso
domino Stephano Patatich de Zajezda, magistris prothonotariis domini, quidam
comitis palatini generoso domino magistro Andrea de Kereszturi, judicis curiae
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Lekér (Bars vm.), ma Hronovcc része; G a r a m

folyó; Szakállos (Hont vm.), m a

Ipcl'sky

S o k o l e c , (Szl).
291

D r é g e l y p a l á n k (Hont vm.); talán C s á b r á g v a r b ó k ( H o n t vm.), m a C a b r a d s k y V r b o v o k (Szl.).

292

Fülek ( N ó g r á d vm.), m a Fil'akovo, (Szl).

293

R i m a s z o m b a t ( H o n t / K i s h o n t vm.), m a R i m a v s k á Sobota, (Szl).

294

Karancsapátfalva, ma Karancslapujtő része, v a g y Losoncapátfalva (Nógrád vm.), ma Opatová,
(Szl).

295

Alsó-, v a g y Felsőnyék (Hont vm.), m a Vinica, (Szl).
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Á l t a l a m n e m azonosított település, n e m a z o n o s a m á r említet D a m o n y á v a l .
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Farkashida (Pozsony vm.), ma Vlekovce, (Szl).

298

Cseklész (Pozsony vm.), m a Bernolákovo, (Szl).

domino Luca Barkovits de Heresind, domini autem personalis praesentiae
Regiaeque Majestatis dominis Gabriele Pőrősy et Stephano Kürthy pro tunc
exisitentes.
Novembris
[Az oktáván Pozsonyban.]
diebus: toto mense fui Posonii in octavis.
Decembris
[Az oktáva vége. Végrehajtások Hont vármegyében. Év végi gondolatok.]
18. die fűit finis octavae, quae dicto hymno Te Deum laudamus, aliisque
praedicationibus, gratiam Deo referentur, conclusa est.
19. die discessi Posonio cum generosis dominis Francisco et Emerico Sándor, et
20. die venimus ad possessionem Lakaczky, 299 in Nitriensi comitatu sitam, ad
aedes nempe eorum, ibique commoratus, illinc
22. die discedens veni ad Szalakusz, ubi et
25. die in festő Nativitatis Domini fui, audito sacro in monasterio Sancti Joannis
Baptistae Supra Elefánt. 300
30. die, idest penultima, missus sum ad executionem quarumdam [47v] literarum
adjudicatoriarum ad Perem et Podhorchán ad praedium Pezek, JÍ)1 omnino in
comitatu Majori Hontensi sita, ad instantiam egregii Francisci Berenyi, et die
eodem cum egregio domino Georgio Berényi, fdio suo, venimus ad conventum
Sancti Benedicti de juxta Gron. 302 Ibique die ultima et mensis et anni sumpto
prandio apud praefectum ejusdem conventus admodum videlicet reverendum
dominum Joannem Pisky, 3 0 3 reverendoque Joanne Podszkalickino, aliter
Magiarebredeny, pro testimonio ejusdem conventus nobiscum assumpto. Venimus
ad noctem ad possessionem Szőlős 304 in comitatum Barsiensem ad fluvium
Granum sitam, ibique hoc elapso anno feliciter concluso pernoctantes, annum
sequentem milesimum, videlicet sexcentesimum vigesimum nonum salvus et
incolumis attigi, quod sit ad majorem Dei, Beatissimae Virginis Mariae,
Sanctorum Joannis Baptistae et Evangelistae, Stephani Prothomartyris, Ignatii
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Lukácsi (Nyitra vm.), ma Lukácovce, (Szl).
Fclsőclefánt (Nyitra vm.), ma Horné Lefantovcc, (Szl).
Talán Tcrény (Hont vm.), ma Tcrany (Szl); Podhorcsán, egykori falu Tcrény közelében, lásd
Bakács, 1971. 177. p.; Kis-, vagy Nagypeszck (uo.), ma Mai — illetve Vcl'k Pcsck, (Szl).
Garamszentbencdck (Bars vm.), ma Hronsky Bcnadik, (Szl).
Püsky János (7-1657), 1622-től esztergomi kanonok, később több helyen (Vác, Nyitra, Győr)
püspök, 1649-től kalocsai érsek. Juhász, 1936. 2 9 - 3 3 . p., Kollányi, 1900. 225-226. p.
Garamszőlős (Bars vm.), ma Rybník, (Szl).

Lojolae, Aloysii Gonzágae, Stanislai Koszkae, Sanctarumque Virginam Agathae,
Apollinae, Barbarae, nec non Sanctissimae Mariae Magdalenae ac angeli custodis,
singularium et praecipuorum patronorum et patronarum mearum, omniumque
caelorum sanctorum et sanctarum, angelorumque Dei, quos suplex deprecor, ut
suis sanctissimis precibus et sufragiis se se apud Deum ter Optimum Maximum
interponere dignantur, quatenus hujusquoque novi anni auscipium, médium et
finem caeterasque ejusdem partes felicissimas, fortunatas, faustissimas paccatos et
tranquillas ad majorem nominis Sui glóriám concedere dignetur. Quem suplex
venerans adoro, ut remotis omnibus insidiis Diaboli, ac tentationibus mundi et
carnis concupiscentieque occulorum, in omnibus Suam in m e facere velit
voluntatem, quam et ego in cunctis meis actionibus ipso cooperante facere volim et
possim, nec unquam aliud velim oprare, aut intendere, quod facit per Suam
misericordiam. Amen. [48r]
Memoriale anni 1629
Deus providebit." 03
Januarri
[Végrehajtás Hont vármegyében Nyáry-birtokok
ügyében.
Visszatérés Szalakuszra. Zpényi Barbara temetése.
Végrahajtás Pálffy Katalin és mások ügyében. Fizetség.
Telegcly János megvendégelése Szalakuszon. Nyitra vármegye közgyűlése:
Esterházy Miklós Aranygyapjas-rendel való kitüntetésének
bevezetése
a vármegye és a káptalan könyveibe. Levelek nővérénekf
1. die idest in festő Circumcisionis fui, ex praedicta Szőlős, venimus ad prandium
ad possessionem Peren 306 in comitatu Majori Hontensi, faciem nempe bonorum
recuperandorum.
2. die peregi executionem contra familiam Nyáry portiones nempe ejus per
calumniam ammissas in eadem possessione Peren ac praedio Perek habitas,
quasdam idem sessiones inquilinarias, in possessione Teszer107 omnino in eodem
comitatu Hontensi existentis per paenam calumniae, manibus familiae Berény
assignando testimonio de conventu Sancti Benedicti de juxta Gron, Joanne nempe
Podszkaliano, aliisque vicinis mecum praesentibus.
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Vö.: Gcn. 22.8. Ez egyébként Aszalay 1638-ban kapott címerének jelmondata is, lásd
Csergheö, 1885-1893, I. 20. p.
Talán azonos a fentebb említett — Tcrényként azonosított — Peremmel.
Tcszér (Mont vm.), ma Hontianske Tcsáre, (Szl).

3. die fiii ibidem, et fui apud cellarium nobilis Alberti Vajda.
4. die reversus sum domum Szalakuszium videlicet, et eodem die ad noctem ad
Sanctum Benedictum, ubi
5. die commoratus, illinc
6. die ad prandium ad castellum domini Pauli Rakoczy Kis Tapolchan 3 0 8
nuncupatum, in comitatu Barsiensi existens, et eodem die ad noctem ad
monasterium Beati Joannis Baptistae Supra Elephant una cum admodum
reverendo domino Joanne Pisky pro tempore praefecto arcis Sancti Benedicti,
ibique pernoctantes. Nota bene: accepi in ista executione pro labore par
coturnorum ex karmasin.
7. die sepulturam generosae ac magnificae virginis Barbarae Zpeny filiae
magnifici domini Blasii Zpeny expectans perveni domum ad Szalakusz, ibique
sumpto prandio [...]. Die eodem missus sum ad aliam executionem quarundam
literarum executionalium adjudicatoriarum Suae Majestatis sententionalium, ad
instantiam illustris ac magnificae dominae Catharinae Palffy de Erdod, relictae
viduae illustrissimi condam comitis Sigismundi Forgach alias Regni Hungariae
palatini et judicis cumanorum spectabilis item ac magnifici domini comitis Adami
Forgaclf 0 9 filii ejusdem. Ad noctemque venimus ad oppidum Nitra, ubi
8. die commorati.
9. die sumpto prandio, testimonique capituli venerabilis Nitriensis admodum
videlicet reverendo domino Sigismundo Zonger, archidiacono Trenchiniensi,
decano et canonico ejusdem capituli nobiscum assumpto ad noctem ad quamdam
possessionem juxta fluvium Nitra venimus, et [48v]
10. die ad prandium ad castellum dictae dominae Forgachianae Tovarnik nuncupatum, ibique sumpto prandio eodem die ad faciem possessionis Szolchanka/ 10
omnino [sic] in comitatu Nitriensi existentis, faciem videlicet bonorum exequendorum, ibique die eodem coram vicinis et commetaneis ejusdem possessionis contra
dominam Elisabetham Csokay, ac puellas Annam et Susannam Kathanoczy, filias
egregii condam Joannis Kathanoczy peracta executione, tribusque diebus ibi
commorati per ipsas dominas incattas nullo juridico remedio sibi fortiter hac in parte
concesso, praevio die 2da statim executionis facta reoccupatione eomm bonorum
executorum, illinc
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Kistapolcsány (Bars vm.), ma Topol'cianky, (Szl).
Forgách Ádám (1601-1681), Forgách Zsigmond és Thurzó Zsuzsanna fia. Bártfai,
501-503. p.
Szolcsányka (Nyitra vm.), ma Solcianky, Onor-Norovcc része, (Szl).

1910.

12. die discessimus, et in Tovarnik sumpto prandio, ad caenam venimus ad
possessionem Izbeke/ 11 dictam ad fluvium Nitra situm, illinc
13. die ad oppidum Nitra, ubi facta relatione, prandioque sumpto ad caenam ad
Szalakusz. Accepi in ista executione pro laboré florenos 5.
15. die illustrissimus ac reverendissimus dominus Johannes Telegdy, archiepiscopus
Colocensis, administrator episcopatus Nitriensis etc. fűit in Szalakusz apud
dominum in prandio, qui sat laute exceptus est.
23. die fűit congregatio generális comitatus Nitriensis, ubi inter caeterapublicatum
est, illustrissimum dominum comitem Nicolaum Eszterhazy, Regni Hungáriáé
palatinum titulo equitis aurei velleris a rege Philippo' 1 " Hispaniarum donatum
esse, pariaque literarum ejusdem regis ad eundem dominum comitem palatinum
datarum lecta, libroque comitatus et prothocolo capituli Nitriensis inserta sunt,
quem Deus felicissimum conservet ad annos, quam plurimus.
26. die dominus Ladislaus Keresztury ivit Korponam. j l j
31. die ultima nempe dedi literas ad dominum Paulum Szemerey et sororem
Susannam j14 per quemdam Joannem Oláh Cassoviensem.
Februári i
[Egy korábban marhapásztor pálos szerzetes prédikációja, álma
a török kiűzéséről, és tevékenysége. Végrehajtás Pálffy Katalin ügyében.
Végrehajtások Nógrádban. Ismeretségek. Találkozás Alsósztregován
a Madách testvéreknél Rimay Jánossal. További végrehajtások.]
l a die fui in Szalakusz, et
2. die audivi sacrum apud Sanctum Joannem Baptistam Supra Elephant.
4. die audivi ex quodam reverendo patre Ordinis Fratrum Eremitarum cuidam
pastori, seu bubulco angelum revelatum fuisse circa partes Tybiscanas Patham 1 '"
versus ipsique omnia sua venumdari pauperibusque distribuendis commississe,
ipsumque nigro habita indui, et innuere orbi, haec verba: Indulj Romai Birodalom
most Istennekgratiaja veled vagyon, ter proclamare debere, qui ut ipse referebat, et
quam [49r] plurimi alii precipue Fabianus Jancsy/ 1 6 apud cujus aedes Szechénii' 17
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Izbék (Nyitra vm.), ma Zbchy, (Szl).
IV. (Habsburg) Fülöp (1605-1665), spanyol király 1621-1665. Az eseményre lásd
1985. 204. p., Esterházy, 1901. 98. p.
Korpona (Hont vm.), ma Krupína, (Szl).
Papy Gáspárné Aszalay Zsuzsanna, a naplóíró testvére.
Tisza folyó, ill. valószínűleg Gyöngyöspata (Heves vm.)(?).
Esetleg Jánosy, lásd még február 12. is!
Szécsény (Nógrád vm.).

Péter,

commorabatur, assecurabat. Praeter visionem angelicam viderit etiam ab una parte
nubes densas a terra usque ad caelum se dilatentes, ab altera vero parte quinque
acervos faeni succensi, cujus fumus praetactas nubes spissas dissipabat, a tertia
autem parte quamdam turbam cruculas aureas manibus gestantes. Cujus misterium
angelo interprete referebat, per nubes densas Turcas et paganos significari, per
quinque succensos acervos faeni quinque reges coronatos Christianos, qui Turcas
debellaturi sunt, quod fumus eorundem acervorum nubes praetactas dissipans
significabat, turma autem cruculas aureas manibus gestans totam catervam
Christianorum, quae super Turcarum crudelitatem et imperium triumphatura erit.
Hic praedicta verba volens etiam Budae proclamare incarceratus est, tandem
dimissus, omnia ferme Hungaricae confinia peragravit in singulis, eorum portis
clamans praedicta verba dixit etiam se ferre nuntio Imperatori et Pontifici ab angelo
deferri comissa, quae nemini velit, aut potest dicere, nisi Pontifici et Imperatori, ita
tamen ut quae Pontifici, ea Imperatori non sit dicturus et e converso, qui ideo ad
Imperatorem delatus est, quem ad summum etiam Pontificem delatum fore
crediderim.
6. die missus sum ad executionem quarundam trium literarum adjudicatorianim
sententionalium pro parte illustris ac magnificae dominae comitissae Catharinae
Palffy de Erdodd, illustrissimi condam domini comitis Sigismundi Forgach de
Gyimes, alias Regni Hungariae palatini et judicis cumanonim relictae viduae, tutricis
vero naturalis et legitimae magnificae puellae Mariae Forgach,'518 filiae suae, ac
spectabilis ac magnifici domini comitis Adami Forgach filii ejusdem ex praefato
domino et marito suo susceptorum. Contra unanim quidem egregium Gabrielem
Paulum filios egregii condam Andreae Gechy senior, ac Michaelem et Franciscum
similiter Gechy, Johannem Rimai, Ladislaum Salamon. Alterarum autem contra
magnificos ac egregios Ladislaum Salamon, Thomam Dosa, dominum Nicolaum
Nyary de Bedegh, Elisabetham Daczko, egregii condam Thomae Petho relictam
viduam legitimam, et naturalem tutricem Stephani Petho junioris filii sui,
Balthasarem Ettu [49v] Michaelem Papay, Stephanum et Gabrielem Bakoss,
Benedictum Monay, ac magnificas dominas Susannam Nyary, Caspanim Thelegdy
et Catharinam Sechy, Sigismundi Praepostvari, magnificorum dominorum
consortis. Tertiarum autem contra generosam dominam Barbaram Kovats, egregium
condam Andreae Bene relictam viduam, et Joannem Bene de Nandor, filium
eorundem in confectore et emanatore in tennino judiciorum octavalium Posony in
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Forgách Mária, a szakirodalom szerint Forgách Zsigmond második házasságából született cs
hamar elhunyt, lásd Búrtfai, 1910. 482. p.

anno praedicto celebratur. Una cum admodum reverendo domino Stephano
Lazary, 319 canonico et succentore ecclesiae metropolitanae Strigoniensis, testimonio
videlicet ejusdem capituli fidedigno. Et eodem die veni ad castellum Tovarnik.
7. die sumpto ibidem prandio ad caenam ad possessionem Kolos, j 2 0 ubi
pernoctantes.
8. die inter magnam nivium vim itinerisque molestiam ad prandium ad possessionem
Fratrum Eremitarum Velike [...]321 dictam, ad caenam ad oppidum Szarnoczka ad
fluvium Granum situm,322 tandem
9. die ad prandium ad Sanctam Crucem ad Granum sitam, ad noctem veni
Veterisolium. 323
10. die sumpto prandio in domo teloniatoris penes castrum Vigles, ad caenam ad
possessionem Gach. 324 Et
11. die ad arcem Gach, in comitatu Neogradiensi existentem, et eodem die ibidem
commorati.
12. die ad castrum Zechen, ibique peracta executione contra familiam Gechy 3- " et
egregium Thomam Dosa,"'26 tam ex parte bonorum eorum, in oppido Zechen
habitorum, quam vero portionum possessoriarum dicti Thomae Dosa in oppidis
GyongyosPatha in Hevesiensi, Lecz, Rimocz, 327 et in Neogradiensi comitatibus
existentium habitarum, vicecapitaneo ejusdem loci pro tempore Georgio Horvath
aliter Voksich, provisore arcis Andrea. 328 Cum quibus, sed et cum Fabiano ac Thoma,
filio ejusdem Jansy notitiam contraxi, praeterea Joanne Somogyi, Andrea
Ribovrczky, provisore arcis Szechenyiensis, tricesimatore autem Suae Majestatis
egregio Nicolao Hiziri amico veterano existentes. Tandem [50r]
14. die ad possessionem Szakall, ibique contra egregium Ladislaum Salamon,
notarium oppidi Rima Szombath peracta executione, sumptoque prandio venatum
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Lázár (alias Szöllösi) István (7-1652) káplán cs karigazgató Nagyszombatban, 1624-től esztergomi kanonok. Kollányi, 1900. 230. p.
Apátkolos (Nyitra vm.), ma KlíZske Hradiste, (Szl).
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Általam n e m azonosított helység.

322
323
324
325
326
327

Zsarnóca (Bars vm.), ma Zamovica, (Szl).
Garamszentkcrcszt (Bars vm.), ma 2 a r nad Hronom, (Szl).; Zólyom (Zólyom vm.), ma
Zvolen, (Szl).
Végles vára (Zólyom vm.), ma Véglcs/Vígl'as területén; Gács (Nógrád vm.), ma Halic, (Szl).
Régi Nógrád vármegyei nemesi család. Nagy, IV. 343-350. p.
Dósa Tamás, Gömör és Nógrád vármegyei nagybirtokos nemes. Nagy, II. 364, 366. p.
Nagylóc (Nógrád vm.); Rimóc (Nógrád vm.).
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Á l t a l a m a z o n o s í t a t l a n vár.

ad montes, exivimus praedamque de duabus feris cervini generis retulimus ibique
diebus, et horis consvetis expletis.
16. die profecti sumus ad possessionem Borosnak et ad Pribel, 329 in iisque contra
generosam dominam Barbaram Kovats, relictam viduam egregii condam Andreae
Bene, et Joannem similiter Bene, fmalem executionem peregimus, et in Borosnak
pernoctantes.
17. die accepimus ad possessionem Strejova, 3,0 ubi contra egregium dominum
Joannem Rimai executionem peragere volentes, repulsione obviatum est. Eodem
tempore fuimus in prandio apud generosum dominum Georgium Madats/ J l ubi
adfuit etiam dominus Casparus Madats, " et dictus Joannes Rimaj, vir insignis et
praeclarae eruditionis in arte oratoria et poetica facultate non mediocriter eruditus, et
alioquin etiam magnae experiantiae cum quibus notitiam contraxi. Die eodem ad
possessionem Tarnocz,JJW ibique pro marcis birsagialibus certi boni et juribus
possessoriis dictae dominiae relictae condam Andreae Bene ab eadem occupatis,
venimus ad noctem ad possessionem Vilke. 3ji Illinc
18. die ad oppidum L o s o n t z / 3 6 ubi contra dominum Nicolaum Nyary 3 3 7 et
Thomam Dosa 338 absoluta executione. Illinc
20. die ad possessionem Belik, 3j9 contra Joannem Salamon, Michaelem Papay,
Balthasarem Ettu, ac relictam egregii condam Thomae Petho, Annam Daczo, nempe
executione absoluta, et a parte Annae Daczo repulsione facta, ibique pernoctantes.
21. die ad oppidum Rima Szombath, ubi contra generosam ac magnificam
dominam consortem magnifici domini Sigismundi Prepostvary, quo ad directam
scilicet ejusdem oppidi dimidietatem fmita executione repulsioneque subsecuta.
Illinc
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Borosznok (Nógrád vm.), ma Brusnik, (Szl.); Alsó-, vagy Fclsőpribély (Hont vm.), ma
Dőlné-, Hornc Príbclce, (Szl).
Alsósztrcgova (Nógrád vm.), ma Dolná Strchová, (Szl).
Madách Gáspár (7-1641)

költő, v á r m e g y e i

tisztviselő, é l e t r a j z á t lásd RMK.T

12.

1987.

6 6 1 - 6 6 2 . p.
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337
338
339

Madách György, előbbi öccse, ezen években Nógrád megye egyik szolgabírája. Lásd Uo.
661. p.
Rimay János (1570-1631) költő, ügyvéd, életrajzát lásd Ferenczi, 1911.
Ipolytarnóc (Nógrád vm.).
Vilkc (Nógrád vm.), ma Vel'ka nad Ipl'om.
Losonc (Nógrád vm.), ma Luccnec, (Szl).
Nyáry Miklós (7-1642), életrajzát lásd Nyáry, 1996. 84., 109-119. p.
Dósa Tamás, Nyáry Miklós sógora (első felesége révén), lásd Uo., 84., 110-112. p.
Általam azonosíthatatlan helység.

22. die exivimus ad possessionem Alsó Szkalnok, ibique contra dominum Thomam
Dosa et Susannam Nyary, 340 consortem magnifici domini Caspari Thelegdy, dein
Felső Szkalnok/ 41 ibique contra Stephanum et Gábrielem Bakos executione peracta
ex parte Michaelis Papay, quod ad bona sua Belkiana sola sua in persona repulsio
facta est, [50v] egregia Thomae Dosa quibusdam indecentis verbis nos ibidem
affecit, contra quam protestati sumus. Illinc eodem die ad oppidum Krombanya/ 4 "
ubi contra Nicolaum Nyáry absoluta executione, ibidem pernoctavimus. Et die
sequenti, id est
23. die pro parte praedictorum Stephani et Gabrielis Bakoss, quo ad bona eorum in
Felső Zkalnok habita, repulsione obviatum est. Eodem die primo ad possessionem
Krasko, ubi contra dominam Susannam Nyary, dein ad Hachovna contra Nicolaum
Nyary. Fíiresz, contra eundem, et Tiszoczi,343 contra eundem ac Susannam Nyáry,
et Ladislaum Salamon peracta executione, repulsio facta est, pro parte Ladislai Salamon medio Blasii similiter Salamon filii sui, quo ad bona sua Belikiana et
Tisocziana, ibi pernoctantes.
24. die ad caenam ad arcem Gach, et hic die fűit festum Sancti Mathiae Apostoli,
ubi dominam comitissam Forgachianam invenimus. Illinc
26. die ad oppidum Zujujabánja 344 in comitatu Neogradiensi, ubi contra Ladislaum
Salamon et dominum Nicolaum Nyáry peracta executione, ibidem ex parte
ejusdem Ladislai Salamon, quo ad bona sua in Szakall et ZujujaBánya habita,
medio dicti Blasii filii sui, item dominae Susannae Nyári, et domini Nicolai Nyáry,
quoad universa eorum bona repulsione obviatum est. Die sequenti, idest
27. die, qui fűit ultimus dies Bachanaliorum, quo die ibidem totam executionem
conclusimus, et ad arcem reversi sumus ad Gách pro caena, ubi die sequenti
28. die, quo die fűit dies Cinerum commoranti. Illinc
Mártii
[Fizetség. Jelentéstétel majd
rendkívüli bírói ülés Nagyszombatban.]
1. die accepto laboris praemio florenos 25, in minuta moneta, versus Tyrnaviam pro
relatione iter agressi sumus, et eodem die ad arcem Vegles venimus, ubi a generosa
domina relicta Joannis condam Pozrani laute tractati sumus, ibique pernoctantes.
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Nyáry Zsuzsanna (1612-1634), Nyáry Miklós lánya. Nyáry, 1996. 84., 110-112. p.
Alsó-, vagy Felsőszkálnok (Hont/Kishont vm.), ma Nizny ill. Vysny Skálnik, (Szl).
Valószínűleg Rimabánya (Hont/Kishont vm.), ma Rimavská Bana, (Szl).
Kraszkó (Hont/Kishont vm.), ma Kraskovo; Hacsava (uo.), ma Hacava; Fürcsz (uo.), ma
Rimavska Píla; Tiszolc (uo.), ma Tisovcc, (Szl).
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2. die ad prandium ad Szent Kereszt, oppidum illustrissimi domini archiepiscopi,
ad caenam ad oppidum Szarnocza, juxta Granum fluvium situm venimus. Illinc
3. die ad prandium ad Velikapolya/ 43 ad caenam ad castrum illud Tovarnik, ubi
sequenti
4. die perseverantes. Illinc [5Ír]
5. die Tyrnaviam versus iter caepimus, et venimus ad noctem ad possessionem
Buchan 346 ad aedes Sigismundi Buchani, ubi pernoctantes.
6. die Tyrnaviam ingressi sumus, ibique coram reverendis Valentino Rumén, et
Simoné Bánoczky 347 canonicis in templo facta relatione prandioque apud dictum
dominum Lazary sumpto, ad caenam veni ad Cheppen, illinc
7. die ad prandium ad possessionem Reche,"''^ ad noctem Nitriam, illinc
8. die ad Szalakusz.
9. die fűit in Szalakusz dominus Emericus Sándor, cui rompheum meum donavi.
23. die movit se dominus ex Szalakusz Tyrnaviam una nobiscum ad causa juraque
extraordinaria in termino ad festum Annuntiationis Beatissimae Virginis Mariae per
illustrissimum dominum comitem palatinum Nicolaum Eszterhazy de Galantha
praetactarum revisione indicto, revidendarum ac discutiedarum. Ad prandium
Nitriam et fuimus apud reverendum dominum Sigismundum Zonger, canonicum
Nitriensem, ad noctem ad Cheppen.
24. die Tyrnaviam, quo die dictus comes palatinus illuc ingressus est.
25. die, qui fűit festum Annuntiationis Beatae Virginis Mariae, fui ibidem Tyrnaviae.
26. die inchoata sunt jura extraordinaria.
27. vei 28. die commendatus est ad dominum dominus Emericus Sándor.
29. 1[...] 30. commendatus est ad dominum dominus.
31. die idest ultima finita sunt et dissoluta judicia.
Április
[Lelkigyakorlaton a jezsuitáknál. Fizetség a trencséni harmincadból.
Kereszthury András elutazik a lőcsei oktávára.j
1. die dominus comes palatinus discessit Tyrnavia.
2. die dominus meus domum versus discessit Tyrnavia. Eodem die ingressus sum
ad exercitia spiritualia ad patres Jesuitas, quae
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Velkapolya (Bars vm.), ma Vel'kc Pole, (Szl).
Bucsány (Nyitra vm.), ma Bucany (Szl.).
Rumcr Bálint (7-1631), 1617-től esztergomi kanonok, 1627-töl szentbenedeki prefektus.
Kollányi, 1900. 221. p.; Bánovszki Simon, 1601-1634 esztergomi kanonok, 1617-től tornai,
1626-tól komáromi főcspercs. Uo. 204. p.
Alsó-, vagy Felsőrccseny (Nyitra vm.), ma Risnovee, (Szl).

3. die divino invocato auspicio inchoavi, et
8. die fmivi; quo die exivi ex collegio, eodem [die] sum generaliter confessus ab
ultima generáli confessione.
9. die exivi Tyrnavia veni ad Cheppen, illinc
10. die Nitiram, eodem die ad Szalakusz, ubi etc.
15. die in festő nimirum Gloriosae Resurrectionis Domini fui, audito sacro in
monasterio Fratrum Eremitarum Supra Elephant.
23. die in festő Sancti Georgii Militis et Martyris recepi literas a domino Emerico
Sándor, et una cum literis florenos 25, de illa gratia [5Ív] Suae Majestatis summa
quam dudum ante clementer contulerat ex tricesima Trechiniensi persolvi deportatur
per eundem Sándor transmissos.
25. die moverat se dominus ad octavas Leuchőviensis 349 per Suam Majestatem
promulgatas. Sed iis certis et arduis de causis dissolutis a pago Nesider 330 vocato,
ubi sesqui alterum diem commorati sumus reversus est.
Maji
[Mocsáry Balázs esküvője. Bakoss Gábor megvendégelése Szalakuszon.J
1. die fui in Szalakusz.
19. die dominus Ladislaus Keresztury Fülekio domum venit.
20. die fuerunt nuptiae generosi domini Blasii Mochary, qui nupsit filiam egregii
condam Stephani Litasky in Ivanka.
23. die fűit in Szalakusz apud dominum generosus dominus Gábriel Bakoss,
vicecapitaneus Fülekiensis, qui honeste et laute exceptus discessit
25. die domum.
Junii
[Kiküldetés Telegdy János kérésére tanúvallatásra. Kelőssy György esküvője.
Nyitra vármegye közgyűlése. Fizetség.]
l a die ad instantiam illustrissimi ac reverendissimi domini Joannis Theleghdy
archiepsicopi Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum, administratoris episcopatus Nitriensis, locorumque eorundem perpetui ac supremi comitis,
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis consilisarii, missus sum ad colligendum
attestatorem modo collaterali, accepi in ista executione ab eodem florenos 10.
3a die, qui fűit festum Sacri Pentecostes, fui in Szalakusz.
5. die ivi Nitriam.
9. die fui in Újfalu apud magnificum dominum Michaelem Viszkelethy inprandio.
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Lőcse (Szcpcs vm.), ma Lcvoca, (Szl).
Nczsider (Moson vm.), ma Ncusicdl am See, (A).

17. die fuerunt nuptiae in Szalakusz nobilis Georgii Kelőssy, qui nupsit filiam
egregii Stephani Chőrgő nomine Sophiam, ubi adfui. Eodem die dominus Georgius
Berenyi una cum conjuge 35 ' adfuit in Szalakusz.
19. die dominus Ladislaus Keresztury reversus est Vienna, cui Sua Majestas
certorum equitum 100, videlicet curam, et ductoratum clementer contulit in Zechen.
23. die profectus est iterum Viennam dominus Ladislaus Keresztury.
24. die, in festő Sancti Joannis Baptistae, fui in monasterio Fratrum Eremitarum
Supra Elephant. [52rj
26. die fűit congregatio generális comitatus Nitriensis. Eodem die Gábriel Kresach
pokabeli fráter adoptivus profectus est domum Trenchinium, cujus manibus
assignavi florenos 16, ut mihi pannum ex fajlongis zelnam mitteret.
Julii
[Eljárás elhalasztása Pálffy Katalin és Forgách Éva
Forgách Zsigmond végrendelete miatti ügyében.]
l a die fui in Szalakusz.
17. die profectus est dominus et ego una cum ipso ad Komjáth 3 3 2 ratione
compossesionis differentiae illius, quae inter illustrem ac magnifícam dominam
Catharinam Pálffy etc., relictam illustrissimi condam domini Sigismundi Forgách
etc., ac generosam ac magnifícam dominam Evam filiam ejusdem condam
Sigismundi Forgách consortem a spectabilis ac magnifici domini Stephani Csáky
de Keresztszegh comitis comitatus de Kolos etc. praetextu testamenti ejusdem
domini Sigismundi Forgách contravertebatur, quod negotium dilatum est, ad diem
15. Januarii in Anno 1630 venturi.
20. die illinc reversi sumus.
Augusti
[Tanúvallatás, jelentéstétel végrehajtásról. Fizetség. Tanácsosok
és bírák összejövetele Nagyszombatban. Pogrányi és Botka,
valamit Vízkelety és Dóczy családok peres ügyei.]
1. die fui in Szalakusz.
6. die, in festő Transfigurationis, Nitriae.
7. die propter metum Turcarum ivimus ad Tovarnik.
9. die illinc reversi sumus ad Szalakusz.
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Kcreszthury Zsuzsanna, Kereszthury András nádori ítélőmcstcr lánya, Bcrcnyi
1626-ban vette feleségül. Komáromy, 1885. 133. p.
Komját (Nyitra vm.), ma Komjatice, (Szl).

György

11. die missus sum ad colligendas attestatorias collateraliter ad instantiam
magnifici domini Stephani Pograni de NemesKurth.~°3 contra relictam magnifici
condam Georgii Pograni, Annam Rosinam Liszthius, 314 et eodem die ad castellum
Ludan.
15. die fui ibidem.
16. die fui in castello Ujfalu 3 " apud dominum Michaelem Viszkelety.
20. die, in festo Sancti Stephani Regis, in Nemes Kiirth.
23. die ivi Tyrnaviam ad relationem executionis fuique, ibidem una ferme
hebdomada accepi pro labore florenos 11, denarios 30.
26. die dominus comes palatinus Tyrnaviam ingressus, ad quem diem caeterique
consiliarii Suae Majestatis aderant, convocati, et nonnulli ex aliis judicibus regni
ordinariis et coram quibus die [...].
28. die differentia inter Stephanum Pograni et Catharina Bottka relictam, et
Benedictum filium magnifici condam Joannis Pograni, ratione quarumdam rerum
mobilium condam Georgii Pograni, per eosdem Catharinam Botka, et Benedictum
Pograni3"6 ablataaun A[...] tertia a parte magnificam dominam Annam Rosinam
Lisztius, relictam condam Georgii Pograni renisu et authoritate domini comitis
palatini determinata est. 3i7 [52v] Eodem die Tyrnavia exeundo una cum magnifico
domino Luca Barkovich et Jacobo Puspoky ac Mathia Emody ad Sarfo,3:>8 ubi
dominum meum reperi, qui una cum reliquis nonnullis judicibus arbitris ad ultimam
ejusdem mensis diem pro dirimenda differentia inter magnificum Nicolaum, filium
magnifici condam Stephani Doczy, 359 ac novercam ejusdem Judith Viszkelety,
relictam ejusdem Stephani Doczy, ratione bonorum et jurium possessoriorum
rerumque mobilium ac literarum et literalium instrumentorum maternorum ejusdem
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Ncmeskürt (Nyitra vm.), ma Zcmianskc Sady, (Szl).
Pogrányi György (7-1629), korábban érsekújvári alkapitány. Pogrányi István, György testvére. Listhius (másképpen Liszti, Liszthy) Anna Rozina, Thurzó Szaniszló nádor utolsó felesége,
majd Pogrányi Györgyé. Nagy Iván szerint annak halála után a Thurzók tiszttartójához
Pogrányi Istvánhoz ment feleségül (Nagy, XI. 207. p.), ami minden bizonnyal tévedés. Lásd
még Szluha, II. 316. p.
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Valószínűleg Szeptencújfalu (Nyitra vm.), Hajná Nová Ves, (Szl.).
Pogrányi János (7-1620), György és István bátyja, felesége Botka Katalin. Pogrányi Benedek
Pogrányi György és Listhius Anna fia. Szluha, II. 316. p.
Vö. Nagy, IX. 385. p.
Sárfő (Nyitra vm.), ma Nitrianska Blatnica, (Szl).
Dóczy István (1585c.—1629), 1625-1629 koronaőr. Első felesége, Dóczy Miklós anyja,
Thurzó Magdolna, a második Vízkelety Judit. Nagy, III. 335, 337. p. Fallenbiichl, 1988. 95. p.
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Nicolai Doczy suborta vocatus erat, inde re infecta discessum est, alius ei terminus
datus est, cum nec partes injudices consentire voluerunt. Eodem die ad Szalakusz.
Septembris
[Kiadások, fizetség. Tanúvallatás. Jelentéstétel. Végrehajtás
az Ocskayak és Bossányiak ügyében.]
I. die pannum ad manus assignavit ex fajlongis dominus Gábriel Fráter pro florenis
13 denariis 84, ulnas 4, pannum pro subductura emi floreno 1, nodos et chordam
florenis 2 denariis 25, sericum denariis 80, fibulas denariis 12, item sericum
denariis 20, pro refectione earum, et pro iis quo ad eas sartor addidit florenum 1
denarios 85, pro pelliceo florenum 1 denarios 90, pro uno roka hát360 denarios 80.
9. die missus sum ad colligendas attestationales ad instantiam illustrissimae ac
magnificae dominae Catharinae Palffy de Erdőd etc. Eodemque die Nitriae
pernoctantes.
10. die assumpto nobiscum admodum reverendo domino Stephano Belerczy, abbate
de Zajrocz, archidiacono Gradnensi, et canonico ejusdem ecclesiae Nitriensis, pro
testimonio scilicet ejusdem capituli profecti sumus ad Kis Tapolchan, in comitatu
Barsiensi existentem, eodem die ad Kis Szeless.361 Tandem
II. die ad Nagy Tapolchan, illinc
12. die Nitriam et relatio facta est executionis, accepi pro ista executione florenos 3.
Nitriaeque apud dominum Sigismundum Zonger commorandi, reversus sum ad
Szalakusz 14. die.
25. die missus sum ad executionem quarundam binarum literarum adjudicatoriarum
ad instantiam egregii Joannis Ocskay de Ochko, filii Caspari, filii condam Joannis,
filii olim Emerici Ochkay 3 0 ' contra egregium Balthasarem Bossányi de Nagy
Bosán, JÓJ et facta in Surán, seu facie loci repulsione Nitriam ad relationem una cum
admodum reverendo domino Sigismundo Zonger, etc. testimonio videlicet ejusdem
capituli reversus sum. [53r]
26. die reversus sum [...]
27. die ad Szalakusz. Accepi pro laboré imperiales talleros 1, et par cultorum in
promissis.
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Rókahát prém, elsősorban ruhabélésrc használták. EMSzT. XI. 486. p.
Kisszclczsény (Bars vm.), ma Horné Sl'azany, (Szl).
Vö. Follajtár, 1930. 84-85. p. Az ügy talán Ocskay Gáspár halálával, illetve az örökséggel lehetett kapcsolatban lásd uo. 17. p. Nevezett Ocskayak leszármazását adatokkal lásd Szluha, II.
221-223. p.
Bossányi Boldizsár (7-1633), Nyitra vármegye alispánja. Szluha, I. 172. p.

Octobris
[Pálffy Katalin iktatása Moson vármegyei birtokokba. Pozsony: Tersztyánszky
Gáspár személynök és tanácsos lesz. Itélőmesterek esküjének kérdése.]
1 et 2. die nono videlicet anno conversionis ad catholicam íidem fui in Szalakusz
24. die indui novas vestes, et eodem die missus sum ad statutionem illustris ac
magnificae dominae comitissae Catharinae Pálffy de Erdőd, illustrissimi condam
comitis Sigismundi Forgách de Gyimes etc. relictae viduae, in domínium
possessorium Rajka/ 6 4 omnino in comitatu Mosoniensi existentes vigore donationis
et inscriptionis Suae Majestatis Regiae, et eodem die veni ad castellum Tovarnik, ubi
25. die commorans.
26. die veni cum domino ad noctem ad possessionem. Illinc
27. die ad caenam Posonium, ubi in termino revisionis quarumdam causarum.
29. die hujus mensis per dominum comitem palatinum indicto commorati,
dominus enim comes palatínus hoc die prandium Posonium ingressus est.
30. die generosus dominus Casparus Tresztyanszky de Trestyő, alias vicepalatinus in
personalem praesentiae Suae Majestatis creatus est, et juramento adstrictus, qui
eodem tempore in consiliarium Suae Majestatis creatus est, et adjuratus est,
secundario consiliariatus juramentum deponens. Cui per dominum palatinum diploma Suae Majestatis pro personali praesentia item mandatum ad Cameram pro
solutione sallarii Sui, et sigillum Suae Majestatis assignata sunt. Ejusdem
prothonotarii non obstante eo, quod pie defuncti personalis praesentiae tempore
juramento fiierint abstricti, nihilominus quia defuncto personali praesentia eoquoque
officium cessavit, necessarium videbatur domino palatino, et aliis consiliariis Suae
Majestatis, ut novo personali praesentiae creato prothonotarii quoque ejus denuo
juramentum praestarent, prouti etiam praestiterunt, et post haec levatae sunt causae
quarum decisio duravit, usque
Novembris
[Pálffy Katalin iktatása. Iktatások Moson vármegyében. Utazás Pozsony
és Nyitra vármegyékben. Fizetés Szalakuszon.
Ismeretségek.]
2. diem inclusive.
3. die Posonio dominus comes palatínus discessit.
4. die una cum reverendo domino Jacobo Kápolnay, decano et canonico capituli
ecclesiae Posoniensis, Posonio profectus sum ad statutionem possessoriam
subnot[?] illustrissimae dominae comitissae Catharinae de Pálffy de Erdőd,
illustrissimi condam comitis Sigismundi Forgách [53v] de Gyimes, alias Regni
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Rajka (Moson vm.).

Hungariae palatini et judicis cumanorum etc., relictae viduae haeredumque et
posteritatum ac legatariorum suorum [...] fiendam. Eodem die una cum praefata
domina ac relicta magnifici condam domini Nicolai Palffy 36:> venimus ad
possessionem Rechendorff, vulgo Rajka. Ibique
6. die, quae erat feria tertia post festum Sancti Emerici Ducis, inchoata statutione
post prandium ad Bestnicz, illinc eodem die ad caenam ad Czurendorff, vulgo
Csornafalu, 366 ubi tribus diebus continuatis statutionem praefatam conclusimus, et
illinc
9. die Posonium. Illinc
10. die in quandam possessione pernoctantes.
11. die, qui erat Sancti Martini Episcopi et Confessoris festum, ad possessionem
Szuha, ubi dominus Joannes Palfy habitat, et eodem die ad arcem Szomolyan, 367
ubi adfuit illustrissimus dominus comes Joannes Homonnay 368 etc.. Illinc
12. die Tymaviam ad prandium, ad caenam ad possessionem Sur penes Vagum, 369
ubi habitat dominus Berenczey. Illinc
13. die ad prandium ad Galgocz, 370 ad caenam ad quamdam possessionem dictae
dominae Forgachianae.
14. die ad Tovarnik, eodem die ibi commorans.
15. die ad Szalakusz accepi pro labore talleros imperiales 12. In isto itinere notitiam
contraxi cum egregio Georgio Tolnay provisore magnificae dominae Mariae
Fuker, 371 relictae Palffyanae in Rajka, item Francisco Arempruszter in Oroszvar,
Francisco Szekely in Rajka, Demetrio Czegledy in Hegyes halo J/2 aliter summeram
commorati, et domino Pasztiovich Rosna 37j residenti.
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Pálffy Miklós (1552-1600), életrajzát részletesen lásd Jedlicska, 1897.
Valószínűleg Pozsonybeszteree (Pozsony vm.), ma Záhorská Bystrica, Pozsony (Bratislava)
része (Szl); Zarándfalva (Moson vm.), ma Zurndorf, (A).
Szomolyánvár (Pozsony vm.), ma Smolenice közelében, (Szl).
Homonnai Drugcth X. János (7-1645), 1626-től Ung, 1631-től Zemplén vármegye főispánja,
1636-tól országbíró. Nagy, III. 404. p., Fallenbüchl, 1988. 72. p„ Fallenbüchl, 1994. 106.,
113. p.
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Nagysúr (Pozsony vm.), ma Súrovcc, (Szl).; Vág folyó.
Galgóc (Nyitra vm.), ma Hlohovcc, (Szl).
Fugger Mária (7-1646), Pálffy II. Miklós felesége. Nagy, IX. 43-44. p.
Oroszvár (Moson vm.), ma Rusovce-Bratislava, (Szl).; Hegyeshalom (Moson vm.); 7
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Decembris
[Tanúvallatás és végrehajtás Kishont és Gömör vármegyékben.
Visszatérés Pozsonyba. Évzáró gondolatok.j
1. die fui in Szalakusz.
2. die missus sum ad executionem ad colligendas scilicet attestatorias penes
commissionem literasque compulsoriales illustrissimi domini comiti palatini Regni
Hungáriáé ad possessiones Szuha, Pengelegh, Sabusan, Susan, Seldke, 374 et Valiko
Ielene 37 ' omnino in comitatu Hontensi existentes, quarum incolae praecipue
possessionum Suha, Salusan, Susan, et Ielene ex libera ipsorum voluntate ad fidem
catholicam conversi sunt. Eodem die venimus ad noctem adpraesidium Lenenfa. 376
3. die ad prandium ad possessionem Ezegh, ad noctem ad Ságh.377
4. die ad prandium ad Gyarmatth, 378 ad caenam ad Sechen.
5. die ad Fülek, ubi
7. die quibusdam examinatis. [54 r]
9. die exivi ad praedictam possessionem Suha, illucque relictis possessionibus
excepta Selcze convocatis.
10. die testes examinare incepi, diebusque sequentibus puta.
11.12.13. die executionem continuavi, eodem die ad noctem ivi ad Selcze, ibique
14. die commorans
15. die reversus sum ad Fülek. Illinc
16. die una cum Casparo Beky, et tribus Turcis, qui recenter Agriae j 7 9 denuo
nomen dare volentes aufugerunt, Suran versus discessi, et ad noctem ad Sechen.
17. die ad prandium ad Gyarmath, ad caenam ad Palank.
18. die ad prandium ad Egegh, ad caenam ad Lona. 380
19. die ad prandium ad Verebély, ad caenam ad Malom Szög,381 penes fluvium
Oritza, ibique apud aedes Gregorii Seky pernoctantes.
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F a z e k a s z á l u z s á n y ( H o n t / K i s h o n t v m . ) , m a H m c i a r s k c Z a l u z a n y , e s e t l e g R i m a z á l u z s á n y (uo.),
m a R i m a v s k é Z a l u z a n y ; S u s á n y ( u o . ) , m a S u s a n y ; N a g y s z u h a (uo.), m a Vel'ká S u c h á , (Szl);
S e l d k e v a l ó s z í n ű l e g S z e l c z ( u o . ) , m a S e l e e (lásd m é g D i a r i u m , 1629. d e c e m b e r 9.).
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376

L e l é d ( H o n t v m . ) , m a Lel'a ( S z l ) .

377

E g c g ( H o n t v m . ) , m a H o k o v c e , ( S z l ) ; I p o l y s á g ( H o n t v m . ) , m a Sahy, ( S z l ) .

378

Balassagyarmat (Nógárd vm.).

379

Eger (Heves vm.).

380

T a l á n e l í r á s L é v a ( H o n t v m . ) , m a L e v i c e (Szl.) h e l y e t t .

381

Verebély (Bars vm.), m a Vráble; N y i t r a m a l o m s z e g (Nyitra vm.), ma Mlynsk
sze (Szl.).

S c k , L i p o v á ré-

20. die ad Suran, illinc die eodem ad Szalakusz. Ibique diebus Natalitiis Christi
Benedicti Salvatoris expletis. Die dominico post dictum festum Nativitatis domini
profectus sum ad dominum comitem palatinum una cum domino Stephano Sárkőzy, et eodem die ad Cseppen. Die sequenti Posonium, sicque anno millesimo
sexcentesimo vigesimo nono feliciter concluso. Quod sit ad majorem Dei
Omnipotentis, Beatae Virginis Mariae, sanctorum patronorum et patronarum etc.
glóriám. Auspice Deo, ac divis omnibus, angeloque custode.
Memoriale anni 1630
Januarii
[Jelentéstétel a nádornál. Visszatérés Szalakuszra, fizetés,
ismeretségek.]
1;1 die, qui fűit festum Circumsisionis Domini, Posonio profectus sum, ad prandium
ad Újfalu, 382 ad caenam ad Szeleskut, penes lacum Fertő.
2. die ad prandium Sopronium, ad caenam Niczk.
3. die ad Lakempach, 3 8 4 ibique domino comite palatino reperto relationem
executionis coram eodem domino comite palatino feci.
4. die habita resolutione reversus sum ad prandium ad Sopron, ad caenam ad
Fejeregyház. 383
5. die ad prandium ad Újfalu, ad caenam Posonium.
6. die ad Send,386 ad caenam ad Cheppen. Illinc
7. die ad prandium Nitriam, ad caenam ad Szalakusz. Accepi in ista executione a
domino Bosnyák [talleros] imperiales 6. Contraxi notitiam in isto itinere in Palank
cum domino Bakits supremo et Joanne Szombathelyi vicecapitaneis praesidii, in
Gyarmath cum vicecapitaneo ejusdem loci, in Sechen cum Főldváry, in Fülek cum
Stephano Egri etc. [54v]
Februarii
[Elbúcsúzás Kereszthury Andrástól. Végles, Gesztes, Pápa,
Devecser elzálogosítása Csáky Lászlónak. Esterházy Julianna születése.]
l a die in Szalakusz fui.
5. die valedixi magistro A[ndrea] de Kereszthury, prothonotario illustrissimi
domini comitis domini E[szterházy], Regni Hungáriáé palatini, et eodem die illinc
discedens.
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M o s o n ú j f a l u ( M o s o n vm.), ma N e u d o r f bei Pamdorf, (A).

383

F e r t ő - t ó (Sopron cs M o s o n vm.).

384

Lakompak (Sopron vm.), ma Lackenbach, (A).

385

F c j c r c g y h á z a ( S o p r o n v m . ) , m a D o n n e r s k i r c h c n , (A).

386

V a l ó s z í n ű l e g S z e n e ( P o z s o n y v m . ) , m a S c n e c , (Szl).

10. die veni ad dominum comitem in Lakempach pro servtiis ejusdem.
22. die arces Vegles, Gesztes, Papa, et castellum Devecser,
impignorata sunt
spectabili ac magnifico domino Ladislao Csáky pro 60 millibus florenis
Hungaricalibus, qui eodem tempore una cum Battyaniana relicta388 fűit ibidem.
27. die illinc ivimus ad Kiss Marton et
28. die magnifica domina comitissa feliciter parturivit filiam suam Annám
Julianam/ 8 9
Mártii
[Kismartonban. Esterházy Julianna keresztelője, Esterházy Katalin halála.]
l a die fui in Kis Marton.
10. die filia domini comitis Anna Julianna sacro baptismatis fonté lavata est.
13. die filia ejusdem domini comitis Catharina 390 annorum circiter duorum ad
aethereas transmigravit aedes, et eodem die funus ipsius depositum est in templo
parochiali civitatis Aizenstadt.
31. die, in festő Sancti Paschatis, fui in Kis Marton apud dominum comitem
palatinum.
Április
[Bécsben és az Esterházy-birtokokon. Indulás az országgyűlésre.]
1. die fui ibidem.
5. die profectus est dominus comes Viennam.
9. die rediit.
16. die ad Lakempach.
17. die ad Fraknó, et eodem die ad Kis Marton fui profectus.
24. die dominus comes palatínus Posonium ad comitia ex Kis Marton iter cepit, et
25. die ingressus est.
Maji
[II. Ferdinánd és családjának Pozsonyba, a diétára érkezése, ünneplése,
Te Deum a Szent Mihály templomban, propoziciók átadása.
Tanácskozás a nádor szállásán. Pongrácz Mihály halála, temetése.
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Várgesztes (Komárom vm.), Pápa, Devecser (Veszprém vm.) A szakirodalom szerint az elzálogosítás 1632-ben volt, lásd Szakúly, 1994. 136. p.
Lobkowitz Poppcl Éva.
Esterházy V. Julianna (1630-1669), Esterházy Miklós és Nyáry Krisztina lánya később
Nádasdy Ferenc felesége, lásd Esterházy, 1901. 106. p.
Esterházy Katalin (1628-1630). Esterházy, 1901. 106. p.

A dieta vege. Brandenburgi Katalin kdveteinek erkezese.
Indulas homonnai Drugeth Janos eskuvojere.]
l a die Sua Majestas Caesarea una cum Imperatrice et filio Ferdinando III.
Augustissimo Rege Ungariae, filiabusque j91 Posonium ad comitia mgressus est.
Qui a regnicolis obviam ultra Danubium j 9 2 per pontem, qui ea solum de causa per
Danubium paratus erat, Kopchenium versus, obviam euntibus, ibidem honorifice
imprimis exceptus et salutatus est, tandem in civitatem militibus equitibus, scilicet
et peditibus ordine suo dispositis, et praecedentibus inductus est equo una cum filio
serenissimo, Imperatrice et filiabus currui assidentibus, et ubi ad hospitium Suae
Majestatis perventum est, Suaeque Majestate equo descensa, assensum est ad
domum. Tormentorum, bombardarumque, explosiones tam in arce, quam in
civitate tribus circiter vicibus auditae sunt, [55r] quae priusquam Sua Majestates
pontem transcendissent auditae etiam sunt, exceptis minoribus bombardis.
2a die Sua Majestas una cum rege filio in templum Divo Martino sacrum ab hospitio
suo a regnicolis solemniter deducta est, quae a clero tunc Posonii existente pelliceis
induto, cui praeerat illustrissimus et excellentissimus dominus cardinalis Petrus Pazman, archiepiscopus Strigoniensis, in porta caemeterii excepta, salutataque est. Ac
tandem accepta benedictione solemni cum pompa in ipsum templum introducta et
praesentata est, hymnoque Te D e u m etc. imprimis solemniter decantato
interstrepentibus vicibus altemis musicae tubarum clangoribus. Post haec sacrum
cantatum ad altare majus peractum est, quo peracto iterum solemniter ad hospitium
reducta est. Et eodem tempore in publico foro constituto throno Suo assidens, manus
eorum, qui in campo non dum porrexerunt, porrigi petiit, porrectisque manibus tandem propositiones Suas regnicolis extradedit clementissime. Secedentes illinc
regnicolae ad hospitium domini comitis palatini convenere, lectisque propositionibus ibidem dissoluti sunt, et hae propositionibus dictatae ad calamum hora 2.
pomeridiana.
3. die domini separatim ad hospitium domini comitis palatini, seu distinctum
ipsum locum, regnicolae autem ad suum iterum locum convenerunt, remque
aggressi sunt. Die eodem generosus veraeque nobilitatis, et strenuis militiae
virtutibus praedictus juvenis dominus Michael Pongracz, illustrissimi domini
comitis palatini Regni Hungariae Nicolai Eszterhazy et imprimis 12 circiter annis
cubicularius, ultimo vero certorum equitum aulae suae capitaneus, post triduanum
morbum, cujus initium puncturam esse dicebat animam suam Posonii inter tertiam
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Mária Anna (1610-1665) cs Cecília Renáta (1614-1662). Hamuim,
Duna folyó.

1990. 62-63., 282-283. p.

et quartam horam pomeridianam Deo feliciter reddidit, magnó sui desiderio post se
relieto, cui Deus propter infinitam misericordiam Suam propitius esse dignetur.
5. die sepultus est Posonii honorifice in ecclesia patrum franciscanorum. Finita
sunt comitia die [...],393 Sua Majestas Posonio discessit die [...], dominus comes
palatinus discessit una cum domino Stephano Nyári 394 ad Kis Marton die [...]
22. die advenerunt legati ex Transylvania dominae Principissae Transylvaniae 395
puta spectabilis et magnificus dominus Sigismundus Kornis etc., ac magnificus
dominus Andreas Zaj.
23. die dominus comes palatinus discessit Viennam.
27. die rediit. [55v]
28. die movit se ad nuptias domini comitis Joannes Drugeth de Homonna.
29. die, in festő Saneti Corporis Christi, fűit Posonii, eodem die ad caenam
Tyrnaviam ivit [?]
30. die ad caenam ad Verbere. 396
31. die ad prandium ad Cheyte, ad caenam ad Ivanocz."97
Junii
[Homonnai Drugeth János, majd Révay László esküvője.
Utazás Bécsbe. Visszatérés Nagyheflányba. A nádor betegeskedése.]
1. die [...]
2. die sumpto prandio in quodam pago, ad caenam ad Pruszky, 39 * ad nuptias
magnifici domini comitis Joannis Homonnay, quae eodem die ibidem celebratae
sunt ipso satis infirma valetudine existente nupsit autem filiae Annae nomine,
condam Jankusith. 399
3. die fuerunt nuptiae ibidem magnifici domini Ladislai Révay, 400 qui nupsit
generosae ac magnificae virgini Elisabethae Homonnay, 401 filiae condam Georgii
Homonnay.
4. die illinc ad Bichem.

393
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395
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400
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A király május 24-én szentesítette a törvényeket, lásd MTK II. 458. p.
Nyári István (7-1643), részletesen lásd Nyáry, 1996. 82-104. p.
Brandenburgi Katalin (1604-1649), György Vilmos brandenburgi választófejedelem lánya,
1626-tól Bethlen Gábor felesége, majd rövid ideig utóda.
Verbó (Nyitra vm.), ma Vrbové, (Szl).
Csejte (Nyitra vm.), ma Cachtice, (Szl).; Ivanócz (Trencsén vm.), ma Ivanovce, (Szl).
Pruszka (Trencsén vm.), ma Pruské, (Szl).
Homonnai Drugeth János ill. Jakusith Anna (7-1650 u.) Nagy, V. 289. p.
Révay László (1600-1667). Életére és az esemény hátterére lásd még Révay László naplója,
251. p.
Homonnai Drugeth Erzsébet, Homonnai Drugeth III. György lánya. Nagy, III. 404. p.

8. die illinc revertendo ad caenam ad dominum Casparum Tresztyánszky.
9. die ad prandium ad Trenchin, ubi usque
11. diem commorante exclusive. Eodem die ad prandium ad Viszel,402 ad caenam ad
20. die Tyrnaviam, sequenti sacro prandio Zemlini, 403 Posonium, illinc ad Kis Marton.
22. die dominus comes inchoavit balneare in Nagy Hefflein, 404 eodem die ivi
Viennam,
23. die redii.
24. die, in festő Sancti Joannis Baptistae, fui in Nagy Heflein medio tempore fűit
dominus comes in acidulis.
Augusti
[Mariazelli zarándoklaton. Eörsy Zsigmond Erdélybe indul.]
18. die movit se processio Sopronio ad Cell, et fui ibi, una nocte fűit in Nagy Marton, etc. venimus ad Cell.
22. die fuimus ibi, usque
24. diem, quo die audito sacro movimus nos illinc et venimus ad prandium ad
Sanctam Annám.40""'
25. die ad prandium ad Campum Liliorum. 406
26. die ad noctem ad Viszel.407 Fuimus apud abbatem Ordinium Cisterciensium in
caena.
27. die ad prandium ad Nagy Marton. Venit illuc eodem die dominus comes ex
Lakenpach.
28. die ad Kis Márton una cum domino comite.
31. die expeditus est dominus Orsi in Transylvaniam. [56r]
Septembris
[Brandenburgi Katalin lemondása, Bethlen István kormányzóvá választása.]
29. die et ultima domina Princeps Transylvaniae Catharina Brandenburgica etc.
resignavit Principatum Transylvaniae ipsa Fogarasinum sat desperate relegata,
eodem die electus est Stephanus Bethlen, 408 alias gubernátor Transylvaniae.
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Á l t a l a m n e m azonosított helység. Vö. D i a r i u m , 1630. a u g u s z t u s 26. E n n e k alapján az e g y i k

403

Általam n e m azonosított helység.

404

(Nagy)Höfflein (Sopron vm.), ma Grosshöflein, (A).

feltehetően elírás.

405

Általam nem azonosított helység.

406

Általam nem azonosított

407

Általam n e m azonosított helység.

408

B e t h l e n II. I s t v á n ( 1 6 0 6 - 1 6 3 2 ) , B e t h l e n G á b o r u n o k a ö c c s e , v á r a d i f ő k a p i t á n y .

földrajzi

név.

Octobris
[Sárospataki találkozó. Tanácsosi megbeszélés Pozsonyban. Mozgósítás
Nyitrától Fülekig. Rákóczi György és id. Bethlen István találkozása.]
1. et 2. ex persvasione et vocatione Stephani Bethlen junioris ac Davidus Zolimy,
Georgius Rákóczy 409 movit se Sáros Patakino, ut Principatum Transylvaniae
consequeretur, qui delusus ultra Várad ire non potuit.
6. die fűit consultatio Posonii dominorum consiliariorum.
20. die Nitriam partim, partim ad Filek comitatus personaliter congregati sunt,
insurgendo, quo Nitiram videlicet die [...] expedivit suos milites dominus comes.
27. die dominus comes intravit Nitriam.
28. die fertur Georgius Rákóczy cum Stephano Bethlen convenisse prope
Claudiopolim 4 1 0 et conclusisse, ut gubernátor cedat princpatui, et assignet
Rakoczio ita tamen, ut prius congregatio promulgetur generális, inde fuerat evectio
Rákóczy, et hic iterum recessit Varadinum.
Novembris
[Seregszemle Nyitra alatt. Erdélyi követek érkezése]
8. die fűit lustrum militium in campo Nitiriensi.
14. die fűit dominus comes in Újvár.
16. die reversus est Nitriam.
23. die dimissus est nuntius Stephani Bethlen 411 principis Transylvaniae, qui fűit
magnificus dominus Stephanus Haller.
25. die dimittitur homo Rakoczyi, qui fűit Stephanus Ősz. Die eodem Nitira versus
Kis Marton profectus est dominus comes et noctavit in Huta. 412 Nitriam iterum
reversus movit se Cassoviam versus.
Decembris
[Utazás Trencsénbe]
21. die appulit ad Bichem.
24. die fuimus ibi in festis [Nativitatis Domini].
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410
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Zólyomi Dávid (1598/1600-1649), ekkor a székelyek főkapitánya életrajzát részletesen lásd
Gyalókay, 1917. I. Rákóczy György (1593-1648), a későbbi erdélyi fejedelem életrajzát részletesen lásd Szilágyi, 1893.
Kolozsvár (Kolozs vm.), ma Cluj-Napoca, (Ro).
Bethlen István (7-1648), Bethlen Gábor öccse, Brandenburgi Katalin mellett kormányzó,
1630-ban rövid ideig fejedelem. Lukinich, 1910.
Általam nem azonosított helység.

31. clie idest ultima movit se comes illinc venit ad noctem ille ad castellum
Teplicze, nos ad Strecze. 4L '
Memoriale anni 1631
Januarii
[Utazás Kassára. Rakamazi ütközet.]
l a die fűit in Suchan. 414
14. die Cassoviam ingressus est. 19. fűit conventus. 6. Maji discessit Cassovia. 15.
Április fűit caetus Rakomozini.
Maji
15. die ad Kis Marton.
23. die ad thermas Heflanienses ivit dominus comes. [56v]
Junii
[Körmenet Bécsben. Visszatérés Fraknóba, majd Lakompakra.j
7. die finivit thermas [Heflanienses]
13. die ivit Viennam ad Suam Majestatem adfui.
19. die in festő nimirum Corporis Christi fűit Viennae in processione.
20. die fűit venatum cum Sua Majestate adfui.
21. die reversus est Vienna.
25. die movit se ad Frakno adfui.
28. die ex Frakno movit se ad Lakenpach adfui.
Julii
2. die ex Lakenpach ad Landsigh 4 ' 3 adfui.
3. die Landsyr ad acidulas adfui.
Multa desunt.
Octobris
[Kiadások. Utazás az oktávára.]
14. die dimisi egregium dominum affinem Casparum Paxsy ex Kis Marton cum
protectionalibus. Eodem die ivi Sopronium, ubi pro servo Michaele emi pannum ex
septuh[?] ulnas tres florenis 6, denariis 40, nodos denariis 70, cordam denariis 36,
in summa florenis 7 denariis 16, Chismat florenis 1 denariis 45, eodem die reversus
sum ad Kis Marton.
24. die ad octavas Tyrnaviam movit se illustrissimus Kis Martonio.
27. die ingressus est Tyrnaviam.
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Kis- v a g y N a g y s z t r i c c ( T r e n c s é n vm.), m a Sándori/Ostraticc, (Szl).

414

S z u c s á n ( T ú r ó c vm.), m a S u c a n y , (Szl).

415

L a n z s c r ( S o p r o n v m . ) , m a L a n d s c c , (A).

Decembris
[Az oktáva vége. Utazás Bécsbe, majd Kismartonba.]
15. die finitae sünt octavae. Eodem die exivit Tyranvia dominus comes pernoctavit
in Szomolján.
16. die in Sassin 416 apud dominum Czobor.417
18. die ingressus est Viennam.
19. die exivimus in Walten. 418
20. die ad Kis Marton, ubi Nativitatis festum celebravimus et annum Dei
misericordia conclusimus. Amen.
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sikerül megnyernünk, ezért arra kérjük, terjessze felhívásunkat a múltunk iránt a
források szintjén is érdeklődő ismerősei, barátai, kollégái között!
A Fons évente háromszor jelenik meg, kedvezményes éves előfizetési díja 1200
Ft. (Felhívjuk figyelmét, hogy a www.matarka.hu internetes oldalon folyóiratunk
teljes tartalomjegyzéke megtekinthető!)
Előfizetőinknek jelentős kedvezményeket biztosítunk egyéb kiadványaink
megrendelésekor!
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OROSS A N D R Á S
RENDELETEK ÉS INTÉZKEDÉS-TERVEZETEK A MAGYARORSZÁGI
VÁRAK LEROMBOLÁSÁRÓL (1699-1702)'

Jelen forrásközlemény célja, hogy közreadja azokat a legfontosabb egykorú dokumentumokat, amelyek ismerete nélkül rendkívül nehéz az 1702. évi magyarországi
várrombolások történetét az eddigieknél reálisabban tanulmányozni. A magyar történetírás ugyanis a várrombolásokat — a XIX. századi romantikus történelem-szemlélet hatására — „magyarellenes" eseménysorként értékelte. A legtöbb vártörténeti
összefoglalóban azt olvashatja az érdeklődő, hogy várainkat 1702-ben lerombolták.
Takáts Sándor alapvető fontosságú müvéből 2 átvett és a köztudatban meghonosodott, csak részben helytálló mondatokat a későbbi korok irodalma előszeretettel
idézte, annak tévedéseivel együtt. S noha több vártörténet is megjelent az utóbbi évtizedekben, ezek egyike sem foglalkozott részletesen, azaz az eredeti forrásokig
visszanyúlva, alapkutatást végezve az 1699-1703. évi várrombolásokkal. 1
Az Udvari Haditanács kancelláriáján (Hofkriegskanzlei) készített két várrombolási rendeletet (1699. december 13. és 1702. január 26.) márkiadták. Előbbit a
Buda expugnata című kiadvány függelékében lábjegyzetek, magyarázó szöveg és
a „végrehajtási utasítás" nélkül, eredeti nyelven tették közzé. 4 Utóbbit Baranyai
Béláné közölte a Műemlékvédelem című folyóirat hasábjain, magyar nyelven,
jegyzetapparátus nélkül, fordítási pontatlanságokkal." A két kiadás sajnos jól példázza a magyar történetírás eddigi viszonyulását a rendkívül fontos kérdéskörhöz:
félinformációk, magyarázat nélküli közlések, pontatlanságok átvétele a szakiroda-
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várak. Bp., 1934. 211. p.
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Kivételt jelent Végh Ferenc, aki a keszthelyi várról írott könyvében felhívta Takáts tévedésére
a Figyelmet: Végh Ferenc: A keszthelyi vár története (XVI-XV1I. század). Pécs, 2002. 53. p.
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lom különböző szintjein, anélkül, hogy bárki is elgondolkodott volna a probléma
tisztázásán. Forrásközleményünkkel most a tisztázás folyamatát szeretnénk elindítani.

Várrombolások a Magyar Királyságban 1702 előtt
Várrombolások nemcsak az általunk vizsgált korszakban történtek a kora újkori
magyar történelemben. Az előzmények a középkori Magyar Királyság bukását követően, a törökellenes védelmi rendszer 1540-es évekbeli formálódására nyúlnak
vissza. Ekkor törvényben határozták meg pl. a Heves megyei Szarvaskő lerombolását, 6 a Szlavón- és Horvátországban fekvő, megvizsgált, de szükségtelennek ítélt
várak szétrombolását, felgyújtását. 7 Hasonlóképp 1546-ban döntés született Ság,
Pásztó, Drégely, Szécsény, Buják, Léva és más várak megvizsgálásáról és azok
időben történő esetleges szétrombolásáról. 8 Az 1559. évi törvények további várak
megszüntetéséről rendelkeztek. 9 Az országgyűlési végzések rombolási terveinek
indokai között szerepelt, hogy felszerelés és őrség nélkül, elhagyatottan álltak, és
könnyedén az ellenség kezére kerülhettek, ami pusztító hatással lett volna a környező vármegyékre.
A lövöldi (ma Városlőd) karthauzi kolostort Sforza Pallavicini Győrben székelő
magyarországi főhadimarsall utasítására rombolták le 1554 tavaszán, a magyar rendek tiltakozása ellenére, mert annak őrségét már nem tudták ellátni és félő volt, hogy
ha az ellenség elfoglalja, jelentősebb katonasággal látja el. 1562 áprilisában Eck Gráf
zu Salm und Neuburg győri végvidéki főkapitány pedig azért romboltatta le a Csobánc és Tapolca szomszédságában fekvő Hegyesd várát, hogy az nehogy újra török
kézre kerülve veszélyeztesse a Rábaköz és Zala vármegye lakosságát és várait.10
Veszprém lerombolása a drinápolyi békealkudozások alatt 1566-ban merült fel,
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1545. évi LIV. tc. Magyar Törvénytár. 1526-1608. évi törvényczikkck. Szerk.: Kolosvári Sánd o r - Ó v á r i K e l e m e n - M á r k u s Dezső. Bp., 1899. (Corpus Iuris Hungarici. M a g y a r Törvénytár.
1000-1895. Milleneumi Emlékkiadás.) (a továbbiakban: Magyar Törvénytár 1526-1608)
145. p.
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1546. évi XLII. tc. Magyar Törvénytár 1526-1608. 179. p.
1546. évi XLIV. tc. Magyar Törvénytár 1526-1608. 181. p.

9

A Nyitra megyei Ondród, Tornócz, Vccse és Babicsháza; a Bars megyei Kistapolcsány várait
említették meg. 1559. évi X X V I . tc. és 1559. évi X X I X . tc. Magyar Törvénytár 1526-1608.
459. és 464. p. Természetesen az országgyűlési végzések korántsem jelentették automatikusan,
hogy az adott vár lerombolására sor került volna!
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Pálffy Géza: A Császárváros védelmében. A győri kapitányság története. 1526-1598. Győr,
1999. 87., 131. p.

majd keresztény kézre kerülése után, 1575-ben is." Sorolható volna, hogy a török
várháborúk alatt, illetve az új védelmi vonal kialakulásakor, megszilárdulásakor
melyik várat gyújtotta fel, rombolta le az egyik vagy a másik fél.
A kora újkori magyar történelem talán legismertebb várrombolásai a XVII. század közepe után történtek. 1664-ben a vasvári békét követően az oszmánok
Zrínyiújvárat, a császáriak Székelyhidat rombolták le.12 A magyar várak újabb pusztulása-elpusztítása a visszafoglaló háborúk idején következett be. 1686-ban Regéc,
Szádvár és Szarvas lerombolására adott parancsot az Udvari Haditanács. 13 Minden
bizonnyal a hadjáratok alkalmával további kisebb-nagyobb rombolásokra is sor került, melyek feltárása ugyancsak a további kutatások feladata.
Bár 1699 után történt, de mégsem kizárólag valamely központi rendelet, hanem
az 1699. január 26-án kötött karlócai béke értelmében több dél-magyarországi várat
le kellett romboltatnia az Udvari Haditanácsnak.14 Azaz, keletről nyugatra haladva
Karánsebes, Lúgos, Lippa, Csanád, Kiskanizsa, Becse, Becskerek és Zsablya lerombolásáról volt szó. Külön tanulmányra lenne szükség az ún. bánáti várak 1700-1701.
évi lerombolásának feldolgozására, ám az megállapítható, hogy a kényszerű végrehajtás többé-kevésbé sikeres volt. (Természetesen az oszmánok is rendkívüli módon
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Hungler Józef. A török kori Veszprém. Veszprém, 1986. (A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 4. Sor. szerk. Madarász Lajos) 73., 76. p.
Zrínyiújvárra: Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp., 2002. (a továbbiakban: Perjés, 2002)
336-339. p.; Székclyhídra: Izsépy Edit: Székelyhíd építéstörténete a XVII. században. In: Művészettörténeti Értesítő 30. (1981) 4. sz. 266-70. p. és K[oncz] J[ózsef]: Székelyhíd lerombolása 1665-ben. In: Hadtörténelmi Közlemények 3. (1890) 3. füzet 564-566. p.
Sugár lstván\ Lehanyatlik a török félhold. Bp., 1983. 84. p.
„A Temesvár vára alá vetett tartomány minden kerületével és a köztük folyó folyókkal együtt
maradjon a magas Török Birodalom birtokában és hatalmában, és Erdély felől határai legyenek Erdélynek Valachia határától a Maros folyóig a fenti szakaszban meghatározott határvonala, tovább a Marostól a Tisza folyóig a Marosnak innenső partjai, a Tiszától a Dunáig pedig a
Tisze folyó innenső partjai alkossák a határvonalat; a fent nevezett határvonalakon belül fekvő
helyek, úgymint Karánsebes, Lúgos, Lippa, Csanád, Kis-Kanizsa, Becse, Bccskcrck és az innenső Zsablya és Erdélynek a jelen háború előtt megállapított régi határain belül, és a fenti határozmány szerint a Maros és a Tisza folyó partjain belül a temesvári területen található
bármely más erőd oly feltétellel romboltassanak le a császáriaktól, hogy a szerződés értelmében nc lehessen újra felépíteni, és a fent nevezett temesvári terület teljesen szabadon
hagyassék, és a jövőben sem ezeken a megnevezett helyeken, sem a Maros és a Tisza folyó
partjaihoz közel nc épüljenek más, nagyobb vagy kisebb megerősített helyek, amelyeket erődként lehet használni." A karlócai béke. Ld. Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790.
Szerk. Sinkovics István. Bp., 1968. II. köt. 691-692. p.

szorgalmazták, hogy a kezükön maradt Temesvár vára és az alá vetett tartomány
„fellélegezzen" a császári várak szorításából.) 1701-ben sor került Karánsebes és
Lúgos 13 , Lippa16, Csanád 17 , Becse 18 és Becskerek 19 várainak lerombolására. A
munkák végrehajtására — miként ez már a XVI. században is gyakorlat volt — a
környező megyék ingyenmunkáját is kirendelték. 20 A visszafoglalt várak lerombolásába annak fejében egyeztek bele a karlócai béketárgyalásokon a bécsi udvarban,
hogy Arad és Pétervárad kiépítését, megerősítését folytathatják.
A XVII. század végi várrombolások európai párhuzamát, a Német-római Birodalom és Franciaország Rajna-menti határánál találjuk meg. Az 1697. évi rijswiki
békében úgy határoztak, hogy a D'la Pile erődítést és más, a Rajna folyónál és szigetein épített erődítményeket a Francia Királyság költségeire le kell bontani és utána egyik fél sem építheti újjá. Ebernburg várát (kastélyát), miután az új építkezéseket lebontották, tartozékaival együtt Sickingen bárónak kellett átadni. Bitsch
és Homburg is lebontandó és nem szabad megerősíteni — szólt a határozat. 21 A
Rheinland-Pfalz tartományban található várak közül továbbiakat is leromboltak a
franciák, így többek között Ebernburg mellett Hohenburg, Burg Gerolstein és Burg
Hohenfels is áldozatul esett. 22
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Iványi István: Lúgos rendezett tanácsú város törtenete. Adatok és vázlatok. Szabadka, 1907.
82-83. p. A lugosi és a karánscbcsi rombolási munkákat az aradi kapitány, Gcorg Wilhelm
Löffelholz irányította. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 411. 1701. Mai Nro. 206. fol. 325r.
MOL E 281 1701. Aug. Nro. 43. és ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 411. 1701. Juni Nro.
183. fol. 397v.
Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. Második kötet. A vármegye részletes
története. Bp., 1897. 79. p. A szerző szerint gr. Wolfgang Octtingcn császári kamarás és birodalmi udvari tanácsos „császári tisztek és mérnökkari egyének" közreműködése mellett rác
munkásokkal romboltatta le és tette a földdel egyenlővé az erősséget. Valójában Georg
Wilhelm Löffelholz aradi kapitány vezetésével rombolták le Csanádot, 1701. április 24-c előtt.
ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 411. 1701. Mai Nro. 53. fol. 303r.
Johann Heinrích Schwickler: Gcschichtc des Tcmcs Banats. Pest, 1872. 268. p. és ÖStA KA
HKR Prot. Exp. Bd. 411. 1701. Fcbr. Nro. 163. fol. 140r.
Szentkláray Jenő: A becskcreki vár. Bp., 1886. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. 12. köt. Szerk. Pesty Frigyes) 48-49. p.
M O L A 14 1700 Nro. 977., MOL A 14 1701.Nro. l l . , M O L A 14 1701.Nro. 1 8 . , M O L A 14
1701. Nro. 25., MOL A 14 1701. Nro. 27., M O L A 14 1701. Nro. 30.
Szita László - Gerhard Seewann: A karlócai béke és Európa. Dokumentumok a karlócai béke
történetéhez 1698-1699. Pécs, 1999. (a továbbiakban: Szita-Seewann,
1999) 59-60. p.
www.burgenwlt.de (a letöltés időpontja 2005. január 5-c).

A várrombolások okai
Mindenekelőtt meg kell határoznunk milyen okok vezettek oda, hogy a magyarországi várak lerombolásának gondolata megfogalmazódjon a bécsi haditanácsosok
elképzeléseiben. Az alább felsorolandó katonapolitikai, hadi, pénzügyi és társadalmi okok mind összetevői és nem kizárólagos hordozói a döntésnek, hiszen maga a
rendelet sem fogalmaz teljesen egyértelműen: „bizonyos katonai és politikai okokból" határoztak egyes várak megszüntetéséről.
A katonapolitikai okok közül meghatározó a XVI-XVII. században lezajló,
igen jelentős hadügyi fejlődés (forradalom) várakra gyakorolt hatása. A valódi várharcok kora lejárt, helyettük sokkal nagyobb szerep jutott a mozgó haderőnek, azaz
a gyalogság és lovagság összehangolt hadmozdulatainak." Érdemes-e az elhanyagolt állapotban lévő magyar várakat felújítani vagy sokkal inkább a reguláris, mezei haderő fejlesztése és ellátása játsszon szerepet, vagy az új török-magyar határon kell erődök kiépítésére pénzt fordítani? — ez volt ezekben az esztendőkben az
egyik legfőbb kérdés. A sok apró vár és helyőrsége csapatokat vont el a mozgó hadtestektől, s a várba szükséges volt külön parancsnokságot és személyzetet is szervezni, ami további költségeket jelentett. Ha egy várba helyőrséget helyeztek, oda
természetesen tüzérséget is kellett telepíteni, ami tovább gyengítette a mezei hadsereg pozícióit, mert az ágyúkat a hadmozdulatoknál nagyobb sikerrel lehetett
használni.
Hasonlóan fontos tényező a legtöbb magyarországi vár rossz állapota és funkcióvesztése. Az ország belsejében fekvő váraink elavultak voltak, a modern várépítési elveknek nagyobbrészt nem feleltek meg. Az ideális és jó vár a XVII. század végi hadviselésben, Sébastien le Préste de Vauban marsall elmélete szerint a
következőképpen nézett ki: nagy szabad területekkel rendelkezett, azaz nem voltak
benne lakóházak, sok (lehetőleg füles vagy olaszrendszerű) bástyája volt, nagy létszámú tüzérség befogadására volt alkalmas és sok előművel rendelkezett." 4 A Magyar Királyságban az 1700 körüli években ezeknek az elveknek Győr, Komárom,
Érsekújvár, Károly város, Lipótvár és Szatmár várain kívül csak néhány, éppen ek-
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Czigány István: Reform vagy kudarc. Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a
Habsburg Birodalom hadrendjébe. 1600-1700. Bp., 2004. (A Hadtörténeti Intézet cs Múzeum
Millcneumi Könyvtára 4. Sor. szerk. Vcszprcmy László) (a továbbiakban: Czigány, 2004)
21-32. p.
Perjés, 2002. 58-64. p. és Domokos György: A várak jelentősége és a császári seregek ostromtcchnikája a felszabadító háborúban. In: Végvárak és régiók a XVI-XVII. században.
Szerk.: Pctcrcsák Tivadar cs Szabó Jolán. Eger, 1993. (Studia Argicnsia 14.). 73-84. p.

kor kiépíteni kezdett erősség (Arad, Pétervárad stb.) felelhetett meg. A visszafoglaló háborúk után sem a szakértelmen, hanem alapvetően a pénzhiányon és a funkcióvesztésen múlott, hogy a legtöbb vár nem épült át a fenti elképzelések szerint.
Ráadásul a nagy török háború nyomán rengeteg olyan végvár került a Habsburgok
kezére, amely már sokszáz kilométerre északra feküdt az új határtól. Míg például
Nyitra jelentős szerepet töltött be Érsekújvár 1663. évi török kézre kerülése után,
addig 1699-ben már több mint 500 kilométerre volt az új államhatártól.
A fent említett elvekkel összhangban álló eddig még teljességgel nem ismert,
komoly hadügyi koncepcióváltás is közrejátszott régi, dicső múltú váraink lerombolásában. A Határőrvidéken fekvő várakat jelentősen átépítették (pl. Arad erődítése 1698-tól indult meg, a későbbi „várromboló" hadmérnök, Nicolas Dumont
vezetésével 23 ), azokba nagyobb létszámú őrséget raktak, így biztosítva a területileg jelentősen megnövekedett Magyar Királyság védelmét a továbbra is komoly
veszélyt jelentő törökökkel szemben. Természetesen a belső védelemre is hangsúlyt helyeztek és nem romboltak le minden magyar várat. Az új koncepció ez esetben azt jelentette, hogy inkább egy nagyobb, központi helyen fekvő, jobban
megerősített várat tartanak fenn, mint több, kisebb, a végvári portyázások letűnt
hangulatát idéző palánkot. A régi főkapitányságok funkciótlanná váltak, 26 így a
Határőrvidék vette át feladataikat az új országhatár mentén. Jól illusztrálható ez a
folyamat a Budai Kamarai Adminisztráció által igazgatott területen, ahol miközben rombolták Kanizsa, Eger és Székesfehérvár védmüveit, Szigetvár, Esztergom,
Buda, Szolnok és Szeged kisebb-nagyobb erődítési munkálataira folyamatosan
biztosítottak összegeket. 27
További fontos indok volt, hogy a spanyol örökösödési háború kitörésével egyre több és több katonát, tüzérséget és mérnököket kellett mind a birodalmi, mind az
itáliai hadszíntérre küldeni. A megszüntetni kívánt várak helyőrségeit, a bennük
szolgálatot teljesítő szabad csapatok katonáit előbb egy nagyobb központba vezé-
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Szita—Seewann, 1999. 77-79. p. cs Az aradi vár története. Bp., 1998. 60-62. p.
Megszüntetésükre, ill. a Határőrvidékre történő áthelyezésükre az 1715. évi XLII. törvénycikkel (Magyar Törvénytár. 1657-1740. évi törvényezikkek, Bp., 1900. [Corpus Iuris Hungarici.
Magyar Törvénytár. 1000-1895. Millcneumi emlékkiadás.] 475. p.) és az 1723. évi XXIII. törvénycikkel került sor. Uo. 587. p.
Egy 1703. május 10-én kelt kimutatás szerint a várak megerősítésére a kővetkező összegeket
fordították 1702-ben a Budai Kamarai Adminisztráció területén (forintban): Buda 82,
Eszertgom 270, Szolnok 250, Eger újraerődítésc 1085, Szigetvár 65, Szeged 408. (1702-ben a
fenti várakra 31119 forint, 38 krajcárt költöttek, ebben a parancsnokok, tüzérmcstcrck juttatásai és különböző kiadások szerepeltek, és nem az őrség zsoldja!) MOL E 286 1703. Nro. 280.
fol. 571-572.

nyelték át, majd onnan indították őket a nyugati frontvonalra. Hasonlóképpen jártak el a várak tüzérségével is: ágyúkat, 28 muníciót adtak a csapatok mellé. Nem
véletlenül írta II. Rákóczi Ferenc Emlékirataiban, hogy a felkelés kitörésére az
1703. év mennyire ideális volt: „a királyságban akkoriban nem voltak császári csapatok, a helyőrségeket hiányosan látták el, a várakat és erődöket rosszul őrizték, s
így könnyen bíztathattam magam azzal, hogy a nép és a nemesség megmozdul
majd és segítségükkel megszerezhetem az erősségeket.'"29 Tehát kétirányú folyamat zajlott: a csapatok kivonása Magyarországról és egyes általuk itthagyott helyőrségek lerombolása.
Az állandó hadsereg létrejöttével összefüggően említett hadügyi koncepcióváltás közepette a bécsi udvar fontos célja volt, hogy a magyarországi társadalom és
hadsereg szoros összefonódását megszüntesse. Tudatosan törekedtek arra, hogy az
oszmánellenes háborúk végeztével bekövetkező társadalmi és katonai „rendszerváltás" igazi veszteseit, az egykori magyar végvári katonaságot, katonaparasztságot, hajdúságot integrálják a „civil" társadalomba. Elemi és — hangsúlyoznánk —
országos érdek volt, hogy a már letelepedett, különböző gazdasági tevékenységeket űző katonáktól a megkezdődő békeidőben adót járulékokat szedhessenek be,
azaz megfosztva őket korábbi szabadságuktól beolvasszák őket a magyarországi
társadalom adófizető rétegébe. Nem tartható tehát véletlennek, hogy az 1701 novemberében megjelent, a szakirodalomban katonaságot elbocsátó rendeletként 30
számontartott intézkedést követően 1702 januárjában a várrombolási rendeletet is
kibocsátotta az Udvari Haditanács Kancelláriája (hasonló volt a „forgatókönyv"
már 1699-ben is, csak annak akkor még nem volt jelentősebb hatása). A nagyobb
tömegek számára drasztikusnak tűnő, de országos szempontból teljesen szükségszerű lépés abban rejlett, hogy a korábban munkát, életteret biztosító várak lerombolásával, a helyőrségek átvezénylésével döntésre kényszerítse a magyar katonáskodó réteget: vagy végleg letelepedik és jobbágysorba kényszerül, vagy a magyar
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Az ágyúk elszállítása alól a nádor, herceg Esztcrházy Pál fraknóí vára sem volt kivétel. ÖStA
KA HKR Prot. Exp. Bd. 415. 1702. Nov. Nro. 111. fol. 734v. „Esterházy Paul excusirt sich
das er seine Stückhe in dem Schloss Fracno nicht zu den kayserUchen Diensten
hergeben
könne, weillen er solche zu des Schlosses Defension brauche. "
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II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborútól, 1703-tól annak végéig.
Ford. Vas István, a tanulmányt és a jegyzeteket irta Köpcczi Béla, a szöveget gondozta Kovács
Ilona. Bp., 1978. (Archívum Rakoczianum III. osztály: írók. II. Rákóczi Fcrcnc művei I.) 300. p.
MOL A 14 1701. Nro. 65. és 66. (1701. november 7. és 8.) A rendelkezés a birtokos vagy ingatlannal rendelkező és gazdasági tevékenységet folytató katonákat adófizciésrc kötelezte,
vagy az ilyennel nem rendelkezőknek a Habsburg Birodalom állandó hadseregében kínáltak
alkalmazást.
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trónt is betöltő Habsburg-uralkodó állandó hadseregében teljesít hivatásos katonaként szolgálatot. A kérdés minél gyorsabb rendezésének igénye a spanyol örökösödési háború kitörésével vált végleg egyértelművé. 31
Az elmondottakon kívül természetesen a várrombolás egyik legfőbb okaként a
pénzhiányt jelölhetjük meg. A bécsi hadvezetés ugyanis, amely már a XVII. század
folyamán is alig tudta biztosítani a magyarországi hadszíntéren szolgáló végvári
katonaság zsoldját, csak óriási anyagi nehézségek közepette lehetett volna képes a
visszafoglalt várak rendbehozatalára, erődítésére, a helyőrségek fizetésére stb. Ha
csupán az 1702. évi rendeletben említett 17 várra gondolunk, akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy ezek további, nagyobbrészt felesleges fenntartása hatalmas
összegeket emésztett volna fel, nem is szólva az összes többi magyarországi várról
és a Határőrvidéken kiépülő erődökről. Ennyire sok és különböző állapotú vár felszerelésére, ellátására, rendbehozatalára —- reálisan nézve — nemcsak a Habsburg
Birodalom, de Európa egyik nagyhatalma sem lett volna képes. Azaz két lehetőség
közül kellett választani: vagy mindegyik várra költenek egy bizonyos, de nem elegendő összeget és így megkockáztatják, hogy az esetleg az ellenség kezére kerülve
további nehézségeket okozzon a hadvezetésnek; vagy (egyszeri kiadásként) lerombolják azok védműveit. A most kiadásra kerülő tervezeteket összeállító bécsi
udvari haditanácsosok és magyar főúri tanácsadóik mind gazdasági, mind katonai
szempontból is — teljesen érthetően — a második verziót tartották racionálisnak.
Összegezve elmondható, hogy a reguláris, állandó haderő fejlesztésének igénye, a spanyol örökösödési háború kitörése, az 1650-1660-as évektől megkezdődő, újabb hadügyi forradalommal' 2 a várak funkciójának megváltozása, a déli Határőrvidéken új erődök kiépítésének elkezdése, az alapvető hadügyi koncepcióváltás, a „rebellis" magyaroktól való félelem és ezzel összefüggésben a magyarországi hadszervezet és társadalom szétválasztásának felgyorsítása együttesen eredményezték a krónikus pénzhiánnyal küzdő bécsi udvar bizonyos magyarországi
várak lerombolására vonatkozó döntését. Fontos leszögezni, hogy további kutatások (elsősorban a Titkos Konferencia és az Udvari Kamara, Hoffinanz Ungarn iratanyagában) szükségeltetnek ahhoz, hogy a felsorolt indokok közül a legdominánsabbakat ki lehessen választani.
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Példának okáért, Győrött, Keszthelyen, Palotán, Pápán és Veszprémben 1699-1701 között
összesen 755 huszárt, 1185 hajdút és 2022 szabad legényt vettek számba. Czigány, 2004. 175. p.
Jeremy Black. A Military Revolution? Military Changc and Europcan Society, 1550-1800.
London, 1991.

A közölt források és kiválasztásuk szempontjai
Miként a tanulmány elején már jeleztem a két meghatározó jelentőségű várrombolási rendelet már kiadásra került. A hibás és kommentárok nélküli, ezért sok tekintetben értelmezhetetlen korábbi kiadás miatt mindenképpen szükségesnek tartom
megfelelő magyarázatokkal és jegyzetapparátussal az eredeti nyelven történő újraközlésüket (1-5. sz. forrás). A várrombolási rendeletek „végrehajtási utasításai"
ugyanakkor jelen közleményben, hasonlóan kommentált formában, először válnak
hozzáférhetővé. Ez utóbbi intézkedések tartalmazzák az elgondolásokon túlmutató, a gyakorlati megvalósulást elősegítő rendelkezéseket, például kik vegyenek
részt, mely tisztviselők segítsék a rombolási munkálatokat, a lerombolásra ítélt várak munícióit melyik várba kell átszállítani, milyen metódus szerint kell végrehajtani a demolíciós munkákat stb. Mivel pedig az 1702. évi rendelet latin szövege
mellett nem maradt fenn hasonló végrehajtási utasítás, ezért szükségesnek tartottam, hogy a német nyelvű rendelkezést és annak mellékletét is közöljem (5. sz. forrás). A rendelet sematizmusának latin és német nyelvű szövege megegyezik, ezért
döntöttem úgy, hogy a bővebb német nyelvű változat elejére illesztem be a forrásról készített magyar nyelvű összegfoglalót.
Miként azt a mellékelt térképen is igyekeztem érzékeltetni, igen szembetűnő,
hogy 1699 és 1702 között mennyire megváltozott a lerombolásra ítélt várak listája.
Ez elvileg azt jelenthetné, hogy minden olyan vár, amelynek elpusztítását 1699-ben
elhatározták, 1702-re már romokban állt. Erről azonban korántsincs teljességgel szó.
Az 1699. évi rendeletből kikerült várak két csoportra oszthatók: az egyik a Tiszántúlon fekvő három erősség (Ecsed, Gyula, Szentjobb), a másik az Északnyugati-Felvidék két hegyi vára (Likava, Zsolnalitva). A tiszántúli várak esetében biztosan tudható, hogy Bánffy György, az ecsedi vár zálogbirtokosa, Ottavio Nigrelli, kassai parancsnok, felső-magyarországi főkapitány felszólítására a vár fóldbástyáit széthányatta, nevezetesen a hadsereg és Szabolcs vármegye közreműködésével. 11 Az 1695
januárjában visszafoglalt gyulai vár „lerombolása" 1700 nyarán indult meg a palánk
szétszedésével, az óra és a muníció elszállításával.""4 Gyula esetében fel sem merült,
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Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II. Szerk. Entz Géza. Bp., 1987. (Magyarország műemléki topográfiája. XI. köt. Szerk. Dcrcsényi Dezső.) 89-90. p. ill. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd.
409. 1700. Sept. Nro. 123. fol. 466r.
Gyula város oklevéltára (1313-1800). Szerk. Veress Endre. Bp., 1938. (a továbbiakban: Veress., 1938) 466. p. (731. sz.) Gyula, 1700. jún. 13. „Morgen wiirdt der Anfang der Evacuation
Gyula gernacht werden, zu welcher Abfuhr hiesiger Herr Vicegespann der Wagen halber gar
nicht hat versehen wollen." és 467. p. (732. sz.) Gyula, 1700. okt. 10. „An Rasirung Gyula
arbeiten anjetzo taglich 150 Mann. Die Munition sambt der Uhr ist bis auf etlich Center

hogy a belső, téglaépítésű várat a földdel egyenlővé tennék, hiszen itt német és rác
katonaság állomásozott. Szentjobb várának végleges lerombolására pedig csak a Rákóczi-szabadságharc után került sor.
A felvidéki várak esetében pedig egyenesen azt kell megállapítanunk, hogy
1699 és 1702 között egyáltalán nem rombolták le őket. Valószínűsíthetően a Rákóczi-szabadságharc eseményei alatt érték nagyobb károk a két erősséget, majd végleg a XVIII. század közepén pusztult el a Trencsén megyei Lietava (Zsolnalitva) és
a Liptó megyei Likava/ 3
Az első rendeletben megnevezett várak közül kettő esetében van tudomásunk arról, hogy 1699 és 1701 között előkészületeket tettek védmüveik lerombolására. Léva
esetében az Udvari Haditanács megkereste a Magyar Királyi Udvari Kancelláriát,
hogy kézműveseket rendeljen ki lerombolásához, robotot és fuvarokat biztosítson a
vármegyék által végzettgratuitus labor révén a lévai tüzérségi eszközök és ágyúk elszállításához. ,6 A munka elvégzésére azonban valószínűsíthetően nem került ekkor
még sor. Simontomyáról ugyanakkor a tüzérségi eszközök Székesfehérvárra történő
szállításához igényelt fuvarokat az Udvari Haditanács még 1699-ben.37
A várrombolással, mint alapvető fontosságú kérdéskörrel foglalkozott a Titkos
Konferencia 1699. februári ülése is, ahol többek között arról határoztak, hogy Árva
várát is le kell rombolni, ám ez a terv a várrombolási rendeletbe már nem került
be.~,y Külön kategóriát alkotott az elképzelések között azon helyek csoportja, ahol
katonaságot lehetne elszállásolni, a védmüveket viszont le kell rombolni és csak a
falakat meghagyni. Ide tartozott Sárospatak, Bártfa, Lőcse, Késmárk, Újváros (Érsekújvár), Pécs, Ónod. Az intézkedés fő célja az volt, hogy a korábbi várak helyett
kaszárnyák vagy kaszárnyajellegű várerődítmények építésével oldja meg a katona-
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Pulver und Lundten, nebst etwas Schantzzeug schon alles abgeführt. " cs Gerelyes Ibolya: A
gyulai külső vár a visszafoglalás korában cs a 17-18. század fordulóján. In: Vcgvár és társadalom a visszafoglaló háborúk korában (1686-1699). Szerk.: Bodó Sándor és Szabó Jolán. Eger,
1989. (Studia Agricnsia 6.) 128-129. p.
Több adat van arra nézve, hogy az említett várakban és Árva várában továbbra is állomásozott
helyőrség, sőt az egykori kanizsai tüzérségi parancsnokot (Michael Grössing) és 4 tüzérmesterét is ide rendelték. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 414. 1702. Juli Nro. 318. fol. 470r és
MOL E 285 Kanizsa, 1690-1711. b/11. Nro. 156. fol. 354-357.
MOL A 14 1701. Nro. 12. (1701. február 16.). Esztergom vármegye 1701. április 12-én kapta
meg a Léva várának lerombolásáról szóló királyi levelet. Kántor Klára: Esztergom vármegye
közgyűlési jegyzökönyveinek regesztái 1. 1638-1702. Esztergom, 1999. (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 4. Szerk. Csombor Erzsébet. Jegyzőkönyvi
regcszták I. A kötetet szerk. Erdélyi Szabolcs.) 191. p.
MOL A 14 1699. Nro. 811. (1699. április. 14.).
Szita-Seewann,
1999. 148. p.

ság elszállásolásának gondjait. A rendelkezés elsősorban a „rebellis" Felső-Magyarországra koncentrálta volna a helyőrségeket. Tehát körvonalazódtak a korábban említett koncepcióváltás elemei, mert megnevezték azokat a nagyobb várakat,
amelyeket erődíteni kell, hogy a környék védelmét el tudják látni. Stratégiailag
ilyen fontos pont volt Szeged, Szolnok, Tokaj, Ungvár (amelynek „környékén —
mint fogalmaztak — sok rosszindulatú nép van"), Szatmár, Kassa, Kálló, Eger,
Nagyvárad, Lipótvár, Trencsén, Nyitra, Szendrő, Murány, Makovica, Pétervárad,
Eszék, Brod, Szigetvár, Esztergom, Komárom és Győr.
Az 1702. évi várrombolási rendeletbe ugyanakkor több olyan vár is bekerült,
amelynek sorsáról 1699-ben még nem döntöttek. Olyan jelentősebb erődítményekről van szó, mint Kanizsa, Székesfehérvár, Eger, Sárospatak, Nyitra és Szendrő. A
mellékelt térképen is látható változás okai egyelőre ismeretlenek számunkra; így
ezeket szintén a további szisztematikus kutatásoknak kell majd feltárniuk. Csak feltételezni lehet, hogy a Rákóczi Ferenc vezette összeesküvés lelepleződése figyelmeztette a bécsi udvart egy esetleges felkelésre. Úgy ítélhették meg, hogy az egyébként funkciót vesztett, rossz állapotban lévő várak a lázadók fészkei lehetnek, így
mindenképp tanácsosabb lerombolásuk. A másik lehetséges válasz, hogy ezekben a
várakban jelentősebb számú katona teljesített szolgálatot 1702-ben, így a vár és a
helyőrség megszüntetésével felszabaduló emberanyagot lehetett az éppen kitört spanyol örökösödési háború hadszíntereire vezényelni. Az 1699. évi Titkos Konferencia
tervezete szerint Kanizsán 250, Székesfehérváron 300, Egerben 1000 katonát állomásoztak volna és Sárospatakon is egy szabad század elhelyezését tartották szükségesnek. Amennyiben ezek a keretlétszámok helytállóak, látható, hogy mintegy
1500-2000 katona más helyre történő átvezénylése is állhatott a bécsi Udvari Haditanács elképzelésének hátterében. 39 Az említett 6 „új" várból végül négy esetében
voltak utóbb rombolási munkálatok, és történt meg a helyőrség áthelyezése. 40
A várrombolási rendeletek közlése mellett azt a folyamatot is szeretném a források segítségével főbb vonalakban érzékeltetni, hogy a bécsi Udvari Kamarának és
a magyarországi kamaráknak (Magyar Kamara, Szepesi Kamara, Budai Kamarai
Adminisztráció, Szlavón Kamarai Adminisztráció) milyen hatalmas szerepük volt
a várrombolások lebonyolításában; minderről ugyanis a kutatás ez ideig szinte teljesen megfeledkezett. A kamarai alkalmazottak közreműködése nélkül valószínü-
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U o . 1 4 6 - 1 4 7 . p. A z e l v e z é n y e l t h e l y ő r s é g e k m i a t t ü r e s e n m a r a d t v á r a k a t n e m k í v á n t á k a k é sőbbiekben (magyar) katonasággal megtölteni, h a n e m lerombolásuk mellett döntöttek.
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K a n i z s á r ó l a h o r v á t o r s z á g i K o s z t a n j i e á r a és Á r v á r a , S z é k e s f e h é r v á r r ó l S z i g e t v á r r a , E g e r b ő l
Eperjesre és Sárospatakról K a s s á r a kerültek katonák, szabadcsapatok, hadiszertári alkalmazottak é s t ü z é r e k .

leg nem valósultak volna meg, még ilyen eredménnyel sem az 1702. évi várrombolások. Ők biztosították a munkálatokhoz szükséges anyagiakat, de még a szerszámok és a tüzérségi eszközök szállításának anyagi fedezetét is ők állták. Igaz,
eleinte távol akarták magukat tartani az eseményektől, de három hónap (1702. február-április) alatt az Udvari Haditanács rendelkezései és a rombolással megbízott
várparancsnokok igényei miatt végül lehetőségeik szerint segítették a várrombolásokat. (Ld. 7-9. sz. forrás).
Fontos, általánosítható rendelkezésnek tartom a Haditanács iktatókönyvében
fennmaradt azon, igen értékes bejegyzést (6. sz. forrás), amely rendelkezett a székesfehérvári városfalak köveinek további sorsáról és engedélyezte, hogy a törmelékekből városházát építsenek. Valószínűsíthető, hogy a többi lerombolásra ítélt
vár kövei is hasonlóképp kerültek felhasználásra.

A valóság: a várrombolások megvalósulása 1702-ben 41
Az 1702. évi tervezet korántsem valósult meg teljes egészében, azaz a név szerint
számba vett 17 várból (nem számítva most a Balaton melletti, egykor Kanizsa ellen
vetett várakat, amelyek név szerinti meghatározása is problémás egyelőre) négyet
romboltak le teljesen (Kanizsa, Zalavár, Kaposvár, Dombóvár); kettőnek külső várát tüntették el (Eger, Sárospatak); öt vár esetében tudjuk, hogy folytak ott valamiféle munkálatok, de források hiányában egyelőre pontosan nem állapítható meg,
hogy milyen mértékűek (Tata, Pápa, Veszprém, Palota, Székesfehérvár); míg hat
vár esetében nem indultak meg ténylegesen a rombolási munkák (Nyitra, Szendrő,
Szepesvár, Léva, Simontornya, Körmend). Tény tehát, hogy a tervezett rombolásoknak mindössze 25%-a valósult meg teljes egészében, 40%-a különböző mértékben és 35%-a viszont egyáltalán nem. Ebben persze — mint arra már röviden
utaltunk — az országos katonai és politikai érdekek mellett, az aktuális tulajdonosok magánérdekei is alapvető szerepet játszottak. Az Udvari Haditanács iktatókönyveinek bejegyzései szerint egyes várak tulajdonosai szerették volna elkerülni,
hogy rezidenciájuk lerombolására sor kerüljön. így — úgy tűnik — siken'el jelentette be „vétóját" Körmendre Batthyány II. Ádám horvát-szlavón bán,4" Palotára
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Erre vonatkozóan részletesebben ld. Oross András: Az 1702. évi magyarországi várrombolások (tervezet és valóság). Vázlatos áttekintés. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 1. (2005) 2. sz. 89-100. p.
ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 414. 1702. Márz fol. 134r.

Zichy István, 4j Veszprémre Széchenyi Pál kalocsai érsek, 44 Pápára Eszterházy Antal,43 Szepesvárra Csáky Zsigmond és Imre, 46 Nyitrára Mattyasovszky László püspök, magyar kancellár. 47 A sikeres tiltakozások és kérelmek végül alapvetően
járultak hozzá ahhoz, hogy bizonyos várak belső vára-várkastélya viszonylagos
épségben vészelte át a századokat. Az igazsághoz pedig hozzátartozik az a történeti
köztudat számára eddig szinte ismeretlen tény is, hogy a rendeletben említett várak
közül II. Rákóczi Ferenc és tábornokai intézkedései nyomán pusztult el végleg
1705 folyamán Szendrő, 48 1708-1709-ben Léva 49 és 1707-ben részben Pápa. 50
Mindez tehát azt jelenti, hogy a XVIII. század elején a várrombolásokkal megkezdődött egy a XVI. századival teljesen ellentétes folyamat. Míg az utóbbi korszakban templomok, kolostorok és egyéb „civil" épületek kövei épültek be az
ország középső területén kialakuló határvédelmi rendszer várainak erődítéseibe,
addig a 1702 után a funkciójukat vesztett egykori végházak falai és kövei „kaptak
új feladatokat": hol újonnan létrehozott kaszárnyákban, városházakban, polgárházakban, uradalmi épületekben vagy akár barokk templomokban. Mindez jól jelezte, a Magyar Királyság történetében új, békés korszak beköszönte látszott közeledni. Ennek tényleges eljövetelét azonban még csaknem egy évtizedre hátráltatta
az 1703-ban kirobbant Rákóczi-szabadságharc.
A forrásközlésnek — terjedelmi korlátoknál fogva — nem lehet feladata, hogy
részleteiben foglalkozzon az 1702. évi várrombolási rendelet megvalósulásával. A
fent leírtakkal pusztán jelezni szerettük volna, hogy további szisztematikus levél-
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Uo., 1702. Mai. Nro. 143. fol. 313r.
Uo., 1702. Mai. Nro. 154. fol. 314v és uo. 1702. Juli Nro. 367. fol. 475r.
Uo., 1702. Jun. Nro. 286. fol. 397v és uo. 1702. Nov. Nro. 86. fol. 73Ív.
Uo., 1702. Aug. Nro. 226. fol. 542r.
Uo. 1702. Aug. Nro. 227. fol. 542r.
A vár lerombolásának törtenete nyomon követhető: A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai
Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből 1705-1707, Összcállitotta:
Bánkúti Imre. Miskolc, 2003.
Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704-1712. 3. köt. Közli: Thaly Kálmán. Bp., 1878. (Archívum Rakoczianum I. osztály
Had- és belügy 6. köt.) 129. p.: Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez. 1708. okt. 15.: „ ... és
hogy belé ne szállhasson (ti. Lévába) az ellenség, böcsülettel ez étszaka reákiildött Ebeczki
(István) Lévára 200 lovast, töbül kiégette, az én intimátiómbul, mert labancz fészek lett volna
bizonyosan. " majd Bottyán János a vár falait 1709 februárjában leromboltatta. Haizl Kálmán:
Léva története a XVII. században. Léva, 1933. 102. p.
Mithay Sándor: Adalékok Pápa város építéstörténetéhez egykori ábrázolások alapján. In:
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. (1984) 324. p. és Thaly Kálmán: Dunántúli
hadjárat 1707-ben. Hadtörténelmi tanulmány. Bp., 1880. 87. p.

tári kutatásra van szükség ahhoz, hogy nemcsak a rendeletben említett várak sorsát
lehessen feltárni, hanem további magyarországi erődítmények XVII. század végi,
XVIII. század eleji szerepét, pusztulását is be lehessen mutatni. Mindezek ismeretében úgy véljük, hogy a témával egyáltalán nem érdektelen foglalkozni, hiszen fő
célunk az, hogy pontosítsuk és árnyaljuk a magyarországi várrombolásokkal kapcsolatos eddigi sematikus képet. Ezek reális ismerete ugyanis hozzásegíthet bennünket akár még abban is, hogy megismerjük a Magyar Királyság tényleges
katonapolitikai helyét a XVIII. század eleji Duna-menti Habsburg Monarchiában.
A latin nyelvű források közlésénél Oborni Teréz tanulmánya, míg a német nyelvűeknél Soós István gondolatai nyújtottak támpontot. 3 '

Forrásközlés
1.
Az Udvari Haditanács átirata a Magyar Királyi Udvari Kancelláriához
Bécs, 1699. december 13.
Miután a hadsereg az ország határait a Száváig, Tiszáig és a Marosig terjesztette,
I. Lipót elhatározta, hogy a határokat az ország legszélső vidékein tartja, valamint
azt, hogy a csatolt jegyzékben megjelölt helyeket el kell pusztítani. Az őrségek megnövekedett költségeit nem tudván biztosítani (amit indokol az összes háború terhének
viselése, a kimerült császári és királyi kincstár és a nép veszteségei), a várak meghagyására nincsen mód, a jelölt helyek lerombolása tehát méltánylandó.
Inclytae Cancellariae Regiae Hungaricae Aulicae hisce amice insinuandum.
Post quam pace ubique partam, promotisque per gloriosa armorum caelitus impertita incrementa ad Savum et Tybiscum ac Marusium regni pomaeriis, Sacra
Caesarea Regiaque Maiestas et paci foris, et intus regnicolarum tranquillitati optime se consulturam iudicavit ac benigne resoluit, quatenus confmiis iam ad
extremas regni oras transferendis, stabiliendisve, loca annexo cathalogo notata
quae extinctis ubique praesidiis turcicis olim opposita erant, nec in ullum amplius
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Oborni Teréz: A kora újkori latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról. In: Fons 7. (2000) 1. sz. A
történeti források kiadásának módszertani kérdései. 67-75. p. és Soós István: Javaslatok az újkori magyarországi latin és német nyelvű források kiadására. In: uo. 81-89. p.

regni commodum, fine eorum, nempe imminentes hostilium excursionum clades
coercendi sublato servire, custodiam vero nisi sumptibus /quos contrahendos tanto
belli onere pressum, exhaustumque Caesareum Regiumque aerarium, afflictique,
populi calamitas suadent/ auctis rite haud contineri.
Sine eam autem relinqui nullo modo poterunt, eductis ac demissis praesidiis
dirutisque munitionibus solo aequentur, ac inde belli imagine, metuque semotis
universis earundem regionum incolis operibus pacis operam lmpense navandi,
serena tranquillitas, et fida tribuatur securitas.
Quam proinde Caesaream Regiamque resolutionem ipsi Inclytae Cancellariae Regio
Hungaricae Aulicae pro solito suo officiorum studio notificandam esse duxit, Consilium Aulae Bellicum ut eadem quae e re futura ac executioni mandanda disponere,
ac ordinare haud gravaretur.
Cui etiam ipsum Consilium Aulae Bellium ad exhibenda grata officia promptum
paratumque manet.
Ex Consilio Bellico
Viennae 13. Decembris 1699
Johannes Adamus Wober 32
Carolus Locher de Lindenheim 53
Specificatio illorum locorum, qua dirutis munitionibus solo aequanda
Gyula [Gyulaf 4
Etsehed [Nagyecsed]
St. Job [Szentjobb]
Zips [Szepesvar]
Littova [Zsolnalitva]
Likoua [Likava]
Leuenz [Leva]
Simonthornya [Simontornya]
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Johann Adam von Wcbcr (1633 k.—1701). 1673-tól az Udvari Haditanács egyik titkára,
1688-tól egyúttal haditanácsos, végül Dorsch halála után (1698) az Udvari Haditanács kancelláriájának igazgatója (Direktor der Hojkriegskanzlei) ld. Pálffy Géza: Mellőzött magyarok? In:
Levéltári Közlemények 75. (2004) 1. sz. 63. p.

53

Kari Locher de Lindenhcim, az Udvari Haditanács titkára, 1711-ben császári békebiztos a kurucokkal való tárgyalások alkalmával. Ld. Bercsényi Miklós válogatott levelei. Szerk. Köpcczi
Béla. Bp., 2004. 63-66. p. Követeli járandóságát: ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 411. 1701.
Juni Nro. 185. fol. 397v.
Az itt felsorolt várak sorsáról ld. a bevezetőben írottakat.
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Dottis [Tata]
Vesprin [Veszprém]
Papa [Pápa]
Kerment [Körmend]
Tombo [Dombóvár]
Capusvar [Kaposvár]
Saravár [Zalavár]
ac alia quadam parica ad lacum Ballaton sita, et Canisae olim opposita loca. [a korábban Kanizsa ellen vetett, Balatonhoz közeli kisebb várak] '3
Jelzet: MOL A 14 1699. Nro. 877., eredeti tisztázat. 56
Kiadás: Buda expugnata 1686. Európa et Hungaria 1683-1718. A török kiűzésének
hazai levéltári forrásai. Bp., 1987. 317-318. p. [Bár a forrás közlői a teljes szöveget
eredeti nyelven kiadták, szükségesnek tartottam újraközlését, mert jelen esetben szerepel egy rövid tartalmi összefoglaló, alkalmaztam magyarázó lábjegyzeteket, valamint elvégeztem a várak pontos azonosítását.]

2.

Az Udvari Haditanács végrehajtási utasítása
a Magyar Királyi Udvari Kancelláriához
Bécs, 1699. december 31.
A lerombolásra ítélt helyeken található muníciót és tüzérségi eszközöket más várakba kell szállítani. így döntés született, hogy Gyuláról Aradra; Ecsedröl és
Szentjobbról Váradra; Léváról Komáromba kell vinni ezeket. Mivel a munkához
szekerek szükségeltetnek, utasítják a Magyar Királyi Udvari Kancelláriát, hogy
gondoskodjon a fuvarok biztosításáról.
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Korábban a Kanizsa ellen vetett végházak főkapitányságához tartozó, Balaton melletti várak,
amelyek rendkívül nehezen határozhatóak meg, hiszen számuk éppen ez időben változott. A
forrásokban lerombolt várként jelenik meg pl. Kcmend, Szentgrót. Hadtörténelmi Levéltár,
Törökkori Gyűjtemény, biztonsági másolatok., B/66 873-875. 1702/2.
Ugyanezt a rendelkezést, hasonló szövegezéssel megkapták a magyar főméltóságok is. Ld.
MOL A 14 1699. Nro. 879. A z Udvari Haditanács átirata Esztcrházy Pál nádorhoz, Batthyány
Ádám horvát-szlavón bánhoz, Barkóczy Ferenchez és Zichy Istvánhoz.

Inclytae Cancellariae Regiae Hungaricae Aulicae hisce amice insinuandum.
Cum e locis, quorum munitiones demolitioni destinatae sunt armamentariae rei
requisita necessario ad alia armamentaria transportanda sint, ideoque conclusum
fuerit, ut eadam Gyulam Aradium, ab Eched, et St. Job Varadinum, Levam autem
Commaromium transferantur: hunc in fmem vero angariis vecturis opus sit. Itaque
ipsam Inclytam Cancellariam Regio Hungaricam Aulicam amice requisitam vellet
Consilium Aulae Bellicum, quatenus eadem haud graveretur pro subministrandis
dictis vecturis, quod necessarium erit, ulterius disponere.
Cui proinde ipsum Consilium Aulae Bellicum ad exhibenda grata officia promptum
paratumque manet.
Ex Consilio Bellico
Viennae, 31. Decembris 1699
Johannes Adamus Wober
Carolus Locher de Lindenheim
Jelzet: MOL A 14 1699. Nro. 883., eredeti tisztazat

3.
Az Udvari Haditanács átirata a Magyar Királyi Udvari Kancelláriához
Bécs, 1702. január 26.
A Magyar Királyságban található összes helyőrség dolgainak előmozdítása érdekében I. Lipót kegyesen megparancsolta, hogy bizonyos politikai és katonai okokból a rendeletben megjelölt várakat rombolják le, a muníciót, egyéb hadi eszközöket és élelmet az utasításban szereplő helyekre vigyék át. Az Udvari Kamara és
a Főhadikommisszáriusi Hivatal, valamint a parancsnokok és a lovas ezredek,
amelyek a várrombolások ügyében érdekeltek, felszólíttatnak, hogy Őfelsége rendeletének végrehajtása mihamarabb
megtörténjen.
A Magyar Királyi Udvari Kancellária tartsa magát a munkások, fuvarok és egyéb
szükségletek kérdésében az Udvari Kamara és a Föhadikomisszáriusi Hivatal igényeihez?1
Inclytae Cancellariae Regio Hungaricae Aulicae hisce amice significandum.
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A latin iratot követő séma rcgcsztáját ld. az 5. számú forrásnál.

Qualiter Sua Sacra Caesarea Regiaque Maiestas rationum politicarum et militarium
impulsu, inter alias autem, ut Inclytum Hungariae Regnum a tot praesidiorum onere
aliaquantenus sublevetur, benigne resolverit, simulque demandaverit, loca praedicti
Regni Hungariae in annexo schemate recensita dirui, ac munimentis exui eorumque
praesidia cum tormentis, pulvere pyrio, aliisque eius modi requisitis, nec non annona
ad loca in attacto schemate denotata transferri. Quam ob rem etiam resolutionis huius
Caesareae executio quantocius et quam primum fieri poterit, juxta saepius fatae Suae
Maiestatis Sacratissimae servitii exigentiam ut adimpleatur, Inclytae Camerae
Caesareo-Aulicae, aeque ac Supremo Questoratus Bellici Officio,"8 ut pro parte sua
assistant, nec non commendantibus, et legionibus equestribus circum diruenda
fortalitia propius dislocatis, ut deiis, quae ex parte militari ad hoc opus requiruntur,
provideant, decenter intimare haud intermissum est.
Quod itaque eidem Inclytae Cancellariae Regio Hungaricae Aulicae eum in finem
amice insinuandum fuit, ut ea suo quoque locorum tam quadam operarios, vecturas,
aliaque necessaria secundum requisitionem a parte Inclytae Camerae, ac Commissariatus Bellici Officio subsecuturam, ex vicinis ubique comitatibus subministranda,
dispositiones debitas haud gravatim ordinare, et congma desuper mandata toties fato
Commissariatui Bellico consignanda expediri quam et ex cuiusvis districtus, quo in
eiusmodi demolitiones ordinatae sunt, comitatibus, ad quemlibet generalem, aut
commendantem, cui negotium hocce incumbet, ut commissarios quosdam authoritate sufficienti instructos, qui pro operis huius suspectione suam quoque assistentiam omnimode concurrant, deputari facere velit.
Cui de reliquo Consilium Aulae Bellicum ad exhibenda grata officia promptum
paratumque manet.
Ex Consilio Bellico
Viennae, 26. Januarii 1702.
[Johann Adam] Tiell 59
Schema quorundam fortilitiorum et Regni Hungariae locorum, quae
Sacratissima Sua Caesarea Regiaque Maiestas proxime munitionibus exui
demandavit
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A Supremo Commissariatus Bellici Officio szinonimájaként használják jelen iratban a
„Supremo Questoratus Bellici Officio" kifejezést.
Johann Adam Tiell, az Udvari Haditanács titkára; 1699-ben a császári békedelegáció titkára
Karlócán, 1701-ben: Rákóczi felségárulási perében a rendkívüli bíróság tagja, 1706-ban: a
nagyszombati békedelegáció tagja, Szita-Seewann,
1999. 78. p., Heckenast Gusztáv: Kajali
Pál (1662-1710) kuruc szenátor, országos főhadbíró válogatott iratai. Vaja, 1980. (Fólia
Rákócziana 3. sz.) 62-63. p.

Primo diruenda veniunt loca sequenta
A domino generale rei armamentariae praefecto Nigrelli 1
cum assistentia Superioris
Hungariae Camerae, eiusdem
Quaestoratus Bellici, architecti bellici provincialis Wallner 61 , rei armementaria officialium nec non operarioaim et
vecturarum ex circumiacentibus comitatibus suppeditandarum.

Zendreo [Szendro]
Patak [Sarospata]
arx Scepusiensis
[Szepesvar]

Arx Agriensis [Eger]
Sub directione domini campi
mareschalli locumtenentis et Alba Regalis [Szekesfecommendantis Budensis
hervar]
Baronis de Pfeffershoven 6 2 ,
Palotta [Varpalota]
arx Agriensis per eius comSimontornia
mendantem de Wilson 63 , Alba
[Simontornya]
Regalis cum Palotta et Simontornia per dominum generalem
campi vigiliarum prafectum
comitem Jorger 64 aeque cum

Illinc tormenta pulvis, pyrius,
aliaque e i u s m o d i requisita
Cassoviam annona vero ad vicinores domos annonarias
transferenda.

Tormenta, pulvis pyrius,
aliaque e i u s m o d i reqiusita
Budatn, et annona ad vicinores
domos annonarias avehenda,
ut tamen in civitate Agriensi
pro transeunte militia aliqualis
provisio relinqvatur.

Nigrclli, Ottavio, olasz szarmazasu tabomok, taborszcrnagy, a fclso-magyarorszagi tokapitany, kassai parancsnok (1694-11703), 1696-ban magyar indigcnatust nycrt. Ld. Szabo Istvan:
Galanthai cs fraknoi grof Estcrhazy Antal levclci felcscgchcz grof Nigrclli Maria Annahoz
1701-1706. Bp.. 1940. 10. p. cs Heckenast Gusztdv: Ki kicsoda a Rakoczi-szabadsagharcban?
Sajto ala rcndcztc, kiegcszitettc es az eloszot irta: Meszaros Kalman. Bp., 2005. (Historia
Konyvtar. Kronologiak, adattarak 8.). (A tovabbiakban: Heckenast, 2005.) 307. p.
Wallncr, Stcphan, kassai (1702-ig), nagyvaradi memok OStA FHKA HKA HFU RN 424
1702. Dcc. fol. 388., es OStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 411 1701. Juli Nro. 232. fol. 498v.;
1702 tavaszatol a lccgctt muranyi var cs helyorseg hclyrcallitasat vezcttc. Ld. OStA KA HKR
Prot. Exp. Bd. 414. 1702. Apr. Nro. 96. fol. 239v-240r.; uo. 1702. April Nro. 275. fol. 259v.;
uo. 1702. Juli Nro. 301. fol. 468v.
Johann Ferdinand Frcihcrr von Pfcffcrshofcn (?-f 1714) a torok clleni fclszabadito haboruban
rcszt vctt czrdcparancsnokkcnt, a zentai csata idejcn mar tabornok, 1700-tol a budai csaszari
hclyorscg parancsnoka, 1704-tol taborszcrnagy. Heckenast, 2005. 340. p.
Eduard dc Wilson 1701 majusaban lett cgri kapitany Johann Frcihcrr von Butlcr halala utan. A
14 1701. Nro. 31., 1703-ig tolti be a tisztscgct, kcsobb Eperjcs kapitanya, majd fcladoja
1704-bcn, 1707-tol aradi commcndans. Heckenast, 2005. 457-458. p.
Jorgcr, Christian Andreas szckesfchcrvari parancsnok 1700-1704.

assistentia Administrationis
Cameralis Budensis, eiusdem
Superioris Commissarii Bellici, rei armamentariae praefecti, supremi architecti bellici
Dumonts 6 3 , et circumiacentium comitatuum.
A commendante Leopoldopor
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•

,

liensi
proximo vere postquam idem praesidium erec-

Nitrium [Nyitra]
et
Levenzium [Léva]

Tormenta, pulvis, pyrius
aliaque similia, ut et annona si
quae ibi sit Leopoldopolim
transferenda.

Tottis [Tata]
Pappa [Pápa]
Vesprin [Veszprém]

Tormenta, pulvius pyrius,
aliaque similia requisita
Jaurinum transportanda.

tum fuerit, o p p o r t u n e cum
assistentia illius loci cameralium Quaestoratus Bellici, et
rei a r m a m e n t a r i a e o f f i c i a lium, nec non contiguorum
comitatuum.
P e r d o m i n u m t r i b u n u m de
S t e i n d o r f f 6 7 s i m i l i t e r ope
eorundem cameralium,
Quaestoratus Bellici, et rei
armamentariae officialium et
comitatuum, in quibus loca ea
sunt sita.
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Dumont, Nicolas. Császári szolgálatban álló francia származású hadmérnök. Szerepe volt
Arad kiépítésében és a Budai Kamarai Adminisztráció által igazgatott területen lévő várak
szemrevételczéséban és lerombolásában, Ld. Schoen Arnold: Dumont nyomában... In: Műemlékvédelem 2. (1958) 2. sz. 88-90. p. és Szita-Seewann,
1999. 77-79. p.
1 702-1707 a lipótvári parancsnok Kari Ferdinánd Schwarzenau ezredes volt. MOL A 35
1702. Dcc. Nro. 91. és MOL A 14 1702. Nro. 75. és Heckenast, 2005. 377. p.
Kari Fricdrich Freihcrr von Steinsdorff ezredes, győri német főkapitány-helyettes
(1701-1703?) Heckenast, 2005. 392. p.

A tribuno, et cominendante
Canisiensi de Schenkendorff*'8
ope eorundem cameralium, et
rei armamentariae officialium,
nec non Commissarii Bellici
illuc deputandi et forte architecti b e l l i c i de R a u s c h e n dorff, 6 9 vel Steinhausen, 70 ac
circum sitoram comitatuum.

A doinino campi mareschalli
locum tenente de Huyn' 1 commendante Sigethiensi ope cameralium, Quaestoratus Bellici, et rei armamentariae officialium, nec non viciniomm in
illis partibus comitatuum.

Canisa [Kanizsa]
Tormenta, pulvis, pyrius,
Salawar [Zalavar]
aliaque e j u s m o d i requisita
Kerment [Kdrmend]
Budam annona vero commode
cuin aliquibus aliis
vicinorem ad domum annominoribus ad lacum
rariam transvehenda.
Balatensem sitis
fortalitiis quae ante hac,
duin Turcae Canisa
tenebant ei erant
opposita.
Caposwar [Kaposvar]
et
Tombo [Dombovar]

Tormenta, pulvis, pyrius,
aliaque similia requisita
Sigethum transportanda.

Jelzef. MOL A 14 1702. Nro. 4., eredeti tisztazat
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Wolf Christoph von Schcnkendorff, 1702-ben bekovetkezett halalaig a kanizsai hclyorscg parancsnoka. 1700-ban vasarolta mcg Homokkomar, Szentmiklos es Obronak (Zala mcgyc) birtokokat. Ld. Kiralyi konyvek. CD-ROM 27-38. kotct. (1703-1740). Bp., 2002.
David Jacob von Rauschcndorff, hadmcrnok a karolyvarosi fokapitanysag teriilctcn, 1702-bcn
athclycztck Bclso-Ausztriaba. OStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 414. 1702. Juni Nro. 167. fol.
386r. es uo. 1702. Aug. Nro. 54. fol. 524v.; ,JCayserlicher Veldt Ingenieur Haubtamnn" OStA
KA HKR Prot. Exp. Bd. 411. 1701. Juni fol. 345r.
Wcrner Amold von Steinhauscn, hadmcrnok, 1702-bcn Bccs ..Fortification
Unter
Ingeniuer"-e. OStA FHKA HKA HFU RN 420 1702. Apr. fol. 731-733. es OStA KA HKR
Prot. Exp. Bd. 415. 1702. Scpt. Nro. 157. fol. 597r-v.
Johann Joscph dc Huyn. baro, vczcrornagy, 1692-1695: Szcgcd varanak parancsnoka Veress,
1938 449. p.; Szigctvar parancsnoka 1696-1719. Heckenast, 2005 198. p.
Vcgycs latin, ncmct nyclvu crcdcti tisztazatat a Magyar Kamara iratanyagaban ld. MOL E 21
1702. fcbr. 8. cs a nador, Eszterhazy Pal iratai kozott MOL P 125 Nro. 9933.

4.
Az Udvari Kamara leirata a Budai Kamarai Adminisztráció részére
Bécs, 1702. február 7.
Tudósítják arról, amitl. Lipót az Udvari Haditanács előterjesztésére bizonyos politikai és katonai okokból a magyarországi várak lerombolásával kapcsolatban határozott. A várakból a helyőrséget, a tüzérséget, a muníciót és az élelmet a csatolt rendeletben megnevezett helyekre mihamarabb át kell helyezni. Meghagyják, hogy
amennyiben kifizetésekre van szükség, a kamarai hivatalnokok járjanak el szigorú
gazdálkodással és takarékoskodással. Használják a környező megyék ingyenmunkáját. Küldjenek be minél hamarabb egy kimutatást, amely tartalmazza az igazgatásuk alá tartozó területeken fekvő várak lerombolásának költségeit.
Wür fíiegen denen herren hiemit zu wissen, was gestalten Ihro Kayserliche Mayestát
auf den ihro von einen löbliche Hoffkriegs Rath beschehenen gehorsambsten
Vortrag, auB gewisBen erhöblich pollitischen und militarischen Ursachen
allergnádigst resolvirt habén, die in hiebey ligenden Project specificirte Piátzen in
Königreich Hungam gánzlich demoliren, und derenselben Guarnisonen sambt der
darin befindtlichen Artiglerie, Munition und Provianth nach denen in besagten Project benambsten Orthen transferiren zu lassen. Damit nun solch aller gnádigster
kayserlicher Resolution gemáss, die Demolitiones und Transportii deren requisiten
zu rechter Zeit, und wie es Ihro Kayserliche Mayestát dienst erfordert, allerseiths
gebührendt observirt, und Vollzog werden mögen.
Als werden die herren ihres Orths auf requisition deren hierzue von der Miliz
beordenten Commendanten oder Officier eine cameral Persohn gleichfahls darzue
zu verordnen, und deroselben beynebens die erfordende Expensen und Uncosten,
aufi Ihrem unterhabendem Cameral mitlen mitzugeben, nit weniger selbe wegen
bezahlung solcher Expensen, und der darbey zubeobachten habenden möglichsten
Ersparrung, und Wiirtschafft, absonderlich das die labores gratuiti von denen
umbligenden Comitaten darzue möglich angewendet werden, gemássen zu
instruiren, unnd aber sobald möglich einen bey láuffigen Entwurff, was auf die in
deren herren District etwo vorzukheren habende Demolitiones allenthalben für
Unkhosten erfordert werden möchten einzuschicken, und sich disBfahls, auch mit
denen hierzue beorderten militaribus vorhero zu vemehmen wissen, daran beschicht
geben.

Wienn, den 7ten Februarii Anno 1702,
Der Römische Kayserliche Mayestát praesident unndt verordnete HofFcammerráthe
Jelzet. MOL E 286 1702. Nro. 141. fol. 266-267., másolat. 73
5.
A Budai Kamarai Adminisztráció utasítása Vánossy Lőrinc,
székesfehérvári harmincados részére
Buda, 1702. március 9.

Először a következő helyek lerombolásáról lesz szó:
1. Szeneirő, (Sáros)Patak, Szepesvár: Ottavio Nigrelli táborszernagy vezetésével, a
Szepesi Kamara, a felső-magyarországi
hadikomisszarius és Stephan Wallner
mérnök közreműködésével, a hadszertári alkalmazottak, valamint a környező megyék munkásai és fuvarjai segítségével kell a várakat lerombolni és a tüzérséget,
muníciót és egyéb hadi eszközöket Kassára, az élelmet azonban a legközelebbi élelemraktárba kell szállítani.
2. Eger vára, Székesfehérvár, (Vár)Palota, Simontornya: Johann Ferdinánd Freiherr von Pfeffershofen altábornagy, budai parancsnok igazgatása alatt Eger vára
lerombolását az ottani parancsnok, Eduárd Wilson, míg Székesfehérvárt, Palotát
és Simontornyát Christian Andreas Jörger gróf irányítja. A Budai Kamarai Adminisztráció és az ottani hadikomisszáriussal, Nicolas Dumont hadmérnök és a környező megyék közreműködésével kell a tüzérséget, a muníciót és a hadi eszközöket
Budára szállítani, az élelmetpeclig a legközelebbi élelemraktárba, kivéve Eger városát, mivel a felvonuló hadoszlopoknak az ott lévő készletekre szükségük van.
3. Nyitra, Léva: A rombolást a lipótvári parancsnok, Kari Ferdinánd Schwarzenau
vezetésével, (miután az ottani helyőrséget rendben megerősítették) az ottani hadikomisszárius, a hadszertári alkalmazottak és a környező megyék segítségével kell
végrehajtani. A tüzérséget, a muníciót és a hadi eszközöket, valamint az élelmet,
amennyiben van, Lipótvárba kell szállítani.

73

Fogalmazványa ÖStA FHKA HKA HFU RN 417 1702. Febr. fol. 28.

4. Tata, Pápa, Veszprém: Kari Ferdinánd Freiherr von Steinsdorff ezredes vezetésével, szintén a kamarai biztosok és a hadszertári alkalmazottak, valamint azon
megyék segítségével, ahol a helységek fekszenek, a tüzérséget, a muníciót és a hadieszközöket Győrbe kell szállíttatni.
5. Kanizsa, Zalavár, Körmend, valamint a Balaton mellett fekvő azon véghelyek,
amelyeket egykor a török kézen lévő Kanizsa ellen építettek: Wolf Christoph von
Schenkendorff ezredes az ottani kamarai és hadszertári alkalmazottak, az oda rendelt hadikomisszárius, valamint Dávid Jacob von Raissendorff vagy Werner Arnold von Steinhausen mérnökök és a környező megyék szállítsák a tüzérséget,
muníciót és hadieszközöket Budára, az élelmet pedig a legközelebbi élelemraktárba.
6. Kaposvár és Dombóvár védműveit Johann Joseph de Huyn altábornagy, szigeti
parancsnok vezetésével, a kamarai biztos, a hadszertári alkalmazottak és a környező megyék segítségével kell lerombolni, a tüzérséget, muníciót és a hadieszközöket Szigetvárra szállítani.
Másodszor a rombolás abban áll, hogy az említett helyeken minden külső és belső
erődítést, falat, bástyát és tornyot le kell bontani vagy fel kell robbantani, és azok
törmelékével az árkokat fel kell tölteni.
Székesfehérvár a védművek lebontása után, mint szabad királyi város, a megmaradt falakkal körbezárva maradhat.
Eger városfalai szintén megmaradhatnak, csak a várat kell lerombolni.
Kanizsán azonban jó lenne, ha a védművek lebontása után a lakosokat és minden
épületet szilárd talajra, a mocsár egyik, illetve másik oldalára telepítenének, és a
szigetet, amelyen mindeddig az erőd állt, teljesen lakatlanná és használhatatlanná
tennék.
A többi fent említett helyen érvényes marad azon rendelkezés, hogy minden falat,
tornyot és védművet fel kell robbantani.
Harmadszorra minden egyes hely rombolási munkáihoz a hatóságoktól kirendelnek a következő elosztás szerint:
egy katonai parancsnokot,
egy kamarai alkalmazottat,
egy fő- vagy
al-hadikomisszáriust,
egy mérnököt,
egy hadszertári
alkalmazottat,
egy megyei komisszáriust,
a területen állomásozó lovasságot, mintegy 100 lóval, hogy azok minden körzetben felügyeljék a munkálatokat, a szállítást és a szállítókonvojokat. A rombolási

munkálatokat az egyes katonai parancsnokok a mérnök, a megyék által kirendelt
munkások, az ottani katonaság és polgárság segítségével végeztessék el.
Harmadszor: A hadikomisszárius rendben összeír a hadszertári és kamarai alkalmazottal együtt minden hadi-, és élelmiszer-készletei, ágyút, muníciót és hadszertári eszközöket (az élelmiszer összeírása maradhat utolsónak) és átviteti arra a
helyre, ahová a parancs értelmében kell. Ügyel arra, hogy a megyék a szükséges
fuvarokat és munkásokat megfelelő időben és számban kiállítsák, és hogy a szükséges szerszámokból ne legyen hiány.
Ezzel szemben a kamarai alkalmazott biztosítja a pénzt, és amiben kell, a hadikomisszárius rendelkezésére áll.
A hadszertári alkalmazott felel a tüzérség, a muníció, a hadszertári eszközök és
sáncszerszámok összeírásáért és átadásáért.
A megyei komisszárius a rábízott munkásokat és fuvarokat irányítja, és minden továbbifeladatban segédkezik a kamarai alkalmazott és a hadikomisszárius útmutatása szerint.
A lerombolt vár helyőrségét utasítják, hogy a későbbi parancsban megjelölt helyre
vonuljon át.
Negyedszer: Juttassák el a parancsnokokhoz az Udvari Kamara, a Magyar Királyi
Udvari Kancellária és a Hadi Komisszariátus intézkedéseit és amint az időjárás
engedi, mégfebruár vége előtt mindegyik hely lerombolásának neki kell kezdeni, és
amennyire lehetséges a szükséges dolgok beszerzését meg kell gyorsítani, illetve a
munkát mihamarabb be kell fejezni.
Ötödször: A rombolás körüli munkák segítéséhez szükséges lovasság területi elhelyezkedése a következő: Felső-Magyarországon
a Schlick-,
Alsó-Magyarországon,'4 azaz Pápánál, Veszprémnél, Simontornyánál, Palotánál, Kaposvárnál és
Dombóvárnál a Herbeville, a Kanizsa, Zalavár, Körmend és a Balaton térségében
a Montecuccoli-ezred áll rendelkezésre.

Aufsatz
Über die von Ihro Kayserliche Mayestát allergnádigst resolvirte, und nágstens
zu bewürckhen anbefohlene Demolitiones etliher Vöstungen, und Platze in
Königreich Hungarn.
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Alsó-Magyarországon a törökellenes visszafoglaló háború után — a Budáról érvényesülő központi tájszemlélet elvének megfelelően — egyre inkább a Dunántúlt értették.

Primo seyend zu schleippfen hiernachfolgende Plätze
Von dem Herr General Veldtzeugmeister
Zendrö
Nigrelli mit Assistenz der OberhungariPotak
sche Cammer aldasigen KriegscommisaZipserhaus
riäts, Land-Ingenieur Wallners, Zeugsbeambten auch Arbeiths leuthen und füehren
auß umbligenden Geschpannschafften.
Unter der Direction des Herr VeldtmarErlaw des
schall Ieuthenant und commendanten zu
Schlosses
O f e n , freyherr von Pfeffershofen, des SUiehlweissenburg
Schlosses Erlaw durch aldasigen ComPalota
mendanten von Wilson; StuehlweissenSimonthomia
burg, samt Palota, und Simontornia durch
den Herr General Wachtmeister graffen
Jörger ingleich mit Zuthuung der Cameral Administration von Ofen aldortigen
Ober Kriegs Commissari, Zeugleüthen,
Ober-Ingenieur DuMonts, und von beyligenden Geschpannschafften.
Von den Commendanten zu Leopoldt
Neutra
nach deine selbige Quarnison aufgerichund
tet seye wird, mit guet Gelegenheit, und
Löuenz
Hilffe der aldasigen Cameral Commisariats und Zeugs-beambten, auch nägsten
Comitaten.

Darauß die Artiglerie
munition, und Zeugs Sachen nacher C a s c h a u
des Provianth aber in die
nägste Magazinen abzuführen.
Stuckh, Munition, unnd
Zeugs Vorrath nach
Ofen und das Provianth
nach denen negsten Magazinen a b z u f ü h r e n ,
ausser den in der Statt
Erlaw, umb der auf und
ab marchirenden Völckhern etwas gelassen
werden.

D u r c h den Herr obristen Stainsdorff
gleichfalls mit Hilffe derer aldasigen Cameral- Commisariäts und Zeugs-beambten, auch denen Geschpannschafften worinnen die Orth gelegen.
Von dem obristen von Schenkendorff mit
h i l f f e aldasiger C a m e r a l und Z e u g s
Beambten, auch dem dahin zu khommen
verordneten Kriegs Commissario, und
etwo dem Ingenieur von Raissendorff
oder Stainhausen, auch umbligenden
Geschpannschafften.

Totis
Papa
Vesprin

Stuckh, Munition und
Zeugs Sachen nacher
Raab zu bringen.

Canisa
Salawar
Kerment sambt
noch etliche
anderen kleinen
am Plattensee
gelegenen
hiebevor weilen
Canisa in Türkhen
handen war denen

Die Artigleria, Munition
und Z e u g s - S a c h e n
nacher Ofen, das
Provianth aber, mit
gueten Gelegenheit in
das negste Magazin zu
führen.

Stuckh, Munition und
Zeugs-Sachen, auch das
Provianth wan eines
verhanden nacher Leopoldstadt zu bringen.

Von dem herr Veldtmarschallen leuthenandten de Huyn Commendanten zu Sigeth, mit hilffe der Cameral-commissariäts, und Zeugs-bedienten auch negste
Geschpannschafft von selbigen gegend.

selben entgegen
gesezt gewesen
Gränitz Posten
Kaposvár
und
Dombo

Stuckh, Munition und
Zeugs-Sachen nacher
Sigeth zu transportiren.

2do Würdet die Demolition in deme bestehen, das bey ernandten Plätzen alle ausßere, unnd innere Fortifications Werckh, Wähle, Pasteyen, und vöste Thum eingerissen, abgebrochen oder gesprengt, und die graben an durch angefühlt werden sollen.
Stuehlweissenburg kan nach einreissung der Werckh gleichwohlen als ein Königliche Freystadt mit denen übrig Mauren geschlossen bleiben.
Zu Erlaw bleibt die Statt gleichfahls mit Ihren Ringmauern geschlossen, und ist allein das Schloss dasßelbsten zu schleipffen.
^ ' -misa aber wäre gueth, wan nach eingerissenen Fortifications Werckhen die
mnwohner unnd alle Gebaw, auf veste Landt, ein oder ander Seits des Morats transportirt, und die Insul, vorauf die Vöstung bißhero gestanden, völlig unbewohnt,
und unverbrauchbar gemacht werden könnte.
In denen übrig obbenanten Orthen, bleibt es bey deme, das alle Wöhren, Thum,
unnd Fortifications Werckhe gesprenget, oder eingerissen werden sollen.
3tio Müesßen zu disen Demolitions Werckh von denen behörigen Instantien an
jedes Orth nach obiger außtheillung verordnet werden,
lmo Ein militaris General Obrister oder Commenant
2do Ein Cameral beambter
3tio Ein ober oder unter Kriegscommissarius
4to Ein Ingenieur
5to Ein Zeugs ambts Officier
6to Ein Geschpannschaffts Commissarius und
7to Einige commandirte Reiitterey, etwo von 100 Pferdten, in jeden District zu
bedeckhung der Arbeith beyschaffung der fuehren, und bestreittung der Convoyen, worvon der Militärische Commendant, die Demolitions Arbeith angeben, außtheillen, und durch den Ingenieur mit hilffe der Arbeiths-leuthe auß denen Geschpannschafften, auch Besatzung, oder commandierten Miliz, und Burgerschafft, wo
einige verhanden, exequiren lassen solle.
Der Kriegs Commissarius wird nebst dem Zeugs, und Cameral beambten, allen
Kriegs und Provianth Vorrath ordentlich inventiren, und folgents selbig mit

Stuckh, Munition, und Zeugs-sachen /worbey jedoch der Provianth auf die letzt
bleiben khan/ an Orth, und Ende wohin der Befelch lautet überbringen zu lassen,
auch damit die Geschpannschafften die benöttigte fuehren, und arbeither zu rechter
Zeith, und in der erforderlicher Anzahl beyschaffen, auch sonst an behörig Requisiten nichts abgehe, sorgfältige Obacht zu tragen.
Der Cameräl beambter hingegen mit Verschaffung der nöthigen Gelt-mitlen, und
mit was mehrers ex parte Camerae concurrirt werden mues, dem General Kriegs
Commissäriat an Hand zu stehen haben.
So dan hat der Zeugs beambte wegen der Artiglerie, munition unnd Zeugs-sachen
auch erforderlichen Schanz, und nötigen brederen Zeug, so wohl bey der Inventur,
und abgebung als bey der Arbeith Sorg zu tragen ingleich werden.
Die Geschpannschaffts Commissarii die an sye begehrende Arbeither, und fuehren, fleisßig zur Hanndt schaffen, und mit all übrigen Notturff nach anleittung der
Cameral beambten, unnd Kriegs commissarien in disem Werckh assistiren und
endlich.
Die Besatzung der Demolirten Orth, nach vollzohenen Schlaipffung, wohin so
dann die Ihnen weithers nachkommende Befelch sye verweisen, ihrem ab- und
vortzug bewerckhstellig müssen.
Quarto Werden sye hier zue erforderliche expeditiones an die General Commendanten, auch intimationes, an die löbliche Kayserliche Hoffkammer, und Königliche Hungarische Hoffcanzley, General Kriegs-Commissariät Ambt dergestalten
außgeferttiget, das die behörige anstalten von allerseithes zugleich angeordnet,
nach deme es das Wetter zuelasßet, noch vor außgang dises Monats Februar mit
sothaner Arbeith, aller Orthen zugleich angefangen, selbte möglichster dingen beschleuniget, und einfolglich bald zu Ende gebracht werden mögen.
Quinto die hierzue nötige Reutterey solle in Ober Hungarn von Schlickhischen
Dragoner Regiment, in Nider Hungarn bey Sthuelweissenburg, Papa, Weszprin,
Simontornia, Palota, Kapusvár und Dombó durch das Herbevillische Regiment,
und das das übrige bey Canisa, Salavár, Kerment, und an den Blattensee durch das
Montecukolische Regiment bestritten werden.
Jelzet: MOL E 286 1702. Nro. 142. fol. 268-273., másolat. 75
Külzeten: Der Römische Kayerliche Mayestät dreyssigist Ambt zu Stuehlweissenburg.
Unsere villgeehrte herren
Stuehlweissenburg
Praesentatae die 9 Marty 1702.

6.
Az Udvari Haditanács iktatókönyvi bejegyzése a székesfehérvári tanács
kérvényéről és a határozat-tervezetről
Bécs, 1702. április 11.
A székesfehérvári városi tanács érdeklődik, hogy megmarad-e a város erődítmény
jellege. Kérik, hogy a tervezett rombolásnál lehetőség szerint kíméljék meg a városfalat. A rondellák és bástyák lerombolásakor felhalmozódó kőanyagból szeretnének városházát építeni.
Döntés:
Mint arról már korábban értesített az Udvari Haditanács mindenkit, hogy csak a
külső védműveket,falakat, bástyákat fogják lerombolni, a városfalat és annak tornyait meghagyják. A kövekből és a különböző anyagokból felépítheti
Székesfehérvár a városházát és egyéb szükséges épületeket is16
Richter und Rath der königliche Statt Stuhlweissenburg bitten umb das Kayserliche Hoff Kriegs Rath cooperation bey Ihro Kayserliche Mayestät, damit entweder
die Statt in ihrem Fortifications Standt verbleiben oder bey vornehmender derselben Rasirung die Ring oder Stattmauer möglichst verschounen. Die von den Rondellen oder Bastterien fallende Stain aber Ihre gemeinen Statt zu Erbauung eines
Rathhauses und andere Notturfen überlassen werden mögen.
Beschaidt:
Wider hinauszugeben mit dem Beschaidt, es sein den Herrn Veldtmarschalleüthenandten Johann Friedrich Freyherr von Pfeffershofen/welchen man unter anderen
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Az irat fogalmazványa a ÖStA FHKA HKA HFU RN 417 1702. Febr. fol. 60-63. (1702. fcbr.
7.) jelzet alatt található. Az irat eredetije, az Udvari Kamara leirata a Budai Kamarai Adminisztráció rcszcrc a M O L E 280 1702. Febr. Nro. 6. sz. alatt található. Azért döntöttem a másolati példány kiadása mellett, amely csupán címzésében tér el az eredetitől, hogy ezzel is
jelezzem a kamarai adminisztrátorok, harmincadosok szerepét a várrombolások ügycinek intézésében. A fent említett jelzeteken található példányok között olyan csekély mennyiségű betücltcrés van, hogy külön nem jeleztem azokat.
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A tervezett építkezés valószínűsíthetően nem valósult meg teljes egészében, hiszen a kuruc
hadak 1704 januárjában elfoglalták a várost. Székesfehérvár korabeli történetére ld. Kállay István: Fehérvár regimentuma 1688-1849. A város mindennapjai. Székesfehérvár, 1988. (Fejér
Megyei Történeti Évkönyv 18. Szcrk.: Erdős Ferenc.)

auch das Rasirung werckh von Stullweissenburg aufgetragen/ schon bedeütet werden nur allein die äussere Heubtwerckhe, Wähle und Pasteien einzurissen, die
Ringmauer aber sambt denen Thürmen, und was zu Schleipffung der Statt Stullweissenburg nöthig, undemolirter zu lassen, anbey auch Ihro gemeinen Statt alda
die Stainer und Materialen von denen rasirenden Wercken zu Erbauung des Rathhausses und anderer Stattgebäude nicht zu verweigern. Tiell, Wien den 20. April
1702.
Jelzet: ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 414. 1702. Apr. fol. 220v-221r.

7.
Az Udvari Haditanács átirata az Udvari Kamarának
Bécs, 1702. április 11.
Az Udvari Kamara korábban megkereste az Udvari Haditanácsot, hogy a várrombolásokkal kapcsolatban még alig kaptak megbízható intézkedést. Az alkalmazottakjárandóságának
kifizetése egész nyáron elhúzódhat. Kanizsa rombolását azért
siettették, hogy az onnan Kosztajnicába rendelt helyőrség átköltözése és az új helyőrségi laktanya felépítése még a tél beállta előtt megoldódjon.
Ezúton meghagyják a különböző Kamaráknak, hogy az általuk igazgatott területen
támogassák mindenben a várrombolási munkálatokat. Remélhetőleg a hamarosan
jóra forduló időjárás pedig elősegíti a munkák könnyű és gyors befejezését.
Die löbliche Kayserliche Hoffcammer hiemit in Freundschafft zu erindem. Was
gestalten vorkhomben das ex parte Ihrer löbliche Kayserliche Hoffcammer zu dem
Demolitions Werkh nach fast nirgends keiner verläsßliche Anstalt gemacht worden.
Und nun aber auf dise Weise, die zu denen Veldt Operationen destinirte Regimenten, weillen die ordentliche Ablösungen khein Forthgang haben, nicht Losß
gemacht werden khönnen, auch wohl zuglauben, daß wan man nicht änderst dises
Werkh zu befördern trachtet die darzue deputirte Beambte, umb der Liffergeldter
willen, den ganzen Sommer hindurch damit zuezubringen suechen dörfften.

Da immittels die Rasirung Canisa vor allen zubeschleiinigen wäre, auf das die von
der nacher Castanoviz 77 destinirte Guaraison gleichwohl zeitlich im Jahr dahin
anziehen, und sich alda selbst noch vor dem Winter verbauen khönne.
Als würdet dannenhero sye löbliche Kayserliche Hoff Cammer hiemit ganz angelegentlich in Freündschafft ersuechet zu Beförderung dises Demolitions Werkh so
nachtrukhsambe behörige Verordnung an gehörige Orth ergehen zu lassen. Womit
bey schon ahngehenden guetten Wetter die Hand daran gelegt, und selbige, wie es
leicht seyn khann ehistens vollbracht werden mögen.
Und verbleibt derselben der Kayserliche Hoff Kriegs Rath zu Freundschaft, angenember Dienst Erweisung willig und befliessen.
Ex Consilio Bellico
Wienn, den 1 lten April 1702.
Johann von Tiell
Jelzet. ÖStA FHKA H K A HFU RN 421 1702. Mai fol. 27., eredeti tisztázat.

8.
Az Udvari Haditanács átirata az Udvari Kamarának
Bécs, 1702. április 20.
Az Udvari Kamara április 5-ei és 6-ai megkeresésére válaszolva elrendelik, hogy
minden egyes kamara a saját igazgatása alá tartozó területen fizesse ki rendben a
várak lerombolásakor felmerülő járandóságokat és költségeket. A székesfehérvári
és egri rombolási munkáknál csak Johann Ferdinand Freiherr von Pfeffershofen
(akit az egész demolíció ügyének vezetésével bíztak meg) és Nicolas Dumont hadmérnökszavai az irányadók. Kanizsa esetében Wolf Christoph von Schenkendorf a
felelős, ha ő elutazna, akkor a mellé rendelt Werner Arnold von Steinhausen mérnök, akárcsak Kaposvár és Dombóvár esetében, ahol Kaspar Dörck mérnök a rombolás vezetője. Azaz őket, a hadszertári alkalmazottakat (amikor kiutaznak a várakhoz), az aknászokat és a többi munkást kell rendben kifizetni a szokásos bérükön
felül.
Az ügy onnan indult, hogy Karl Ferdinand Freiherr von Steinsdorff győri németfőkapitány-helyettes a rombolás költségeiről készített kimutatásában 2661 Guldent
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Kosztajnica az Una folyó mellett, Horvátországban (1808: II. Báni Ezred). Ma: Hrvatska
Kostajnica, HR.

igényelt maga és az alkalmazottai számára, amit túlságosan magasnak talált az
Udvari Haditanács. Annak fényében tűnik magasnak ez az összeg, hogy a győri
helyőrség katonái régóta nem kapták meg fizetésüket1*
Számolja ki az Udvari Kamara, hogy egy-egy vár lerombolása mennyibe kerül, ha
a kirendelt kamarai alkalmazottakat, a hadi komisszáriusokat, mérnököket a díjszabás szerint kifizetik.
Amennyiben megvan ez a költségvetés, az alapján egy bizottság fogja majd megvizsgálni a kifizetett járandóság
felhasználását.19
Ami pedig a lerombolandó Kanizsa várának tüzérségét és elszállítását illeti, úgy
határoztak, hogy 12 db ágyút, tartozékaival, valamint a parancsnokkal és a helyőrséggel a horvátországi Kosztajnicába rendelik. A maradék tüzérség elszállítására
pedig azt a módot találták ki, hogy a Drávához viszik őket és onnan stájer dereglyéken Eszékre szállítják, ezzel sok száz szekeret, fuvart, nagy költségeket spórolnak
meg és elkerülik a vidék általános
elégedetlenségét.
A tüzérség elszállításának ügyében még jelentkezni fog az Udvari Haditanács az
Udvari Kamaránál.
Die löbliche Kayserliche Hoff Cammer auf deroselben unteren flinfften und sechsten dises lauffenden Monaths herüber gegebene Intimationen, daß bey dem Demolirungs Werkh daß Camerale mit unnöthigen Lifergeldem und Unkosten nicht beschwäret werden möge, zur freundschaftlichen Antwortt hiemit anzufuegen, welcher gestalten der Kayserliche Hoff Kriegs Rath seines Orths zu aller Erspahrung
und Restriction deren Liffergelder ohne deme zu concurriren bedacht ist, selbige
auch bey disem Rasirungs Werckh so vill Stuelweissenburg, und Erlau anlanget,
auf niemanden als den herrn Veldtmarschall Letithenanten Freyherrn von Pfeffershofen / welcher die Direction über dise Demolitiones zufuhren, und allenthalben
gegen werttig zu seyn im Befelch hat / und dem Ingenieur Obristleiithenanten du
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A győri katonaság ellátatlanságára utal a következő eset is 1702 márciusából: „Steinsdorff
erindert das 50 biß 60 Man zu Raab von der Gumison auffgestanden und zu des Proviandt
Verwalters Oßwaldts behausung gangen, und selbigen zu bezahlung Ihres Ausstaridt haben
forziren wollen, so er aber wider componirt hat, doch wehre gleichwohlen
noch grossen
Schwierigkeiten unter den Soldaten das besoldung nicht bezahlt werde. " ÖStA KA HKR Prot.
Exp. Bd. 414. 1702. März. Nro. 205. fol. 190r.
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Bizottságot a Steinsdorff által irányított rombolások költségeinek elszámolása miatt küldött ki
az Udvari Kamara. Tagjai voltak Johann Jacob Gülick a pozsonyi német helyőrség parancsnoka, Georg Karl Drischbcrger, főhadikomisszárius és Kaspar Joachim Wcrnekingh kamarai titkár. ÖStA FHKA HKA HFU RN 428. 1703. Aug. fol. 671. Köszönöm Kenyeres Istvánnak,
hogy az adatra felhívta figyelmemet.

Mont, wie ingleichen bey Canisa alleinig auf den Commendanten herrn Baron von
Schenkendorff, wann er ausser seinen Posto reisen mueß, dann dem ihme zuegegebenen Ingenieur Steinhausen, wie ebenmässig respectu des Ingenieur Dörikh, 80
welcher nacher Caposwar, und Tombo geordnet ist, und die Zeiigs Bediente, wann
sie raisen, zu extendieren vermeinet, ausser welchen die Minierer und andere
Handtwerkhsleiithe nach Ihren gewöhnlichen Lohn bezahlt werden miiessen.
Und ob schon der von Raab auf ein Monath per zwey tausendt sechshundert ein und
sechtzig gulden von dem herrn Obristen Freyherrn von Stainsdorf fur sich, den
Kriegs Commissarium, Ingenieur, Zeiigsbediente, Bixenmeister, und commandirte Officier, und gemeine von der Guarnison, eingeschickhte Aufsatz zimblich hoch
sich zu belauffen scheinet, so findet man doch dis Orths, weilen sowohl ein: als andere von disen Officiern und commandirten dabey reisen miiessen, die Besatzung
auch ohne deme von langer Zeith an ihrem Soldt keinen Kreitzer Geldt bekommen
hat, solchen Aufsatz nicht so gar excessiue übersezet zu seyn.
Es würdet aber ihro löbliche Kayserliche Hoff Cammer bey disem, wie bey all anderen pro temperamento anheimb gestallet, ob selbe nach Überlegung der Beschaffenheit eines ieden Orths, und erforderlicher Zeith, Müehe und Arbeith durch die
darzue angestelte Cameral Beambte mit denen respectiue Commendanten Kriegs
Officiern, und Ingenieurn, auf ein gewisses der Liffergelder und Unkosten halber
ohnmassgebig per Pausch die Sachen vergleichen lassen wolle, mit welchen dieselbte als dann, es wöhre die Arbeith so lang sie wolle sich vergnüegen, und darüber nicht mehrers zufordern bestugt sein sollen, solcher gestalten wurde ohngezweiffelt ein ieder, deme dergleichen Commission obliget, dieselbe in ehender je
besser zuvollzihen sich bemtiehen, und nicht der Liffergelder halber wie sonsten,
wann selbte auf Tag oder Monath ausgesezt seyendt, zugeschehen pflegt, die Arbeith zu verlängern suchen.
Was unter anderen auch sie löbliche Kayserliche Hoff Cammer wegen der Artillerie von Canisa, und dero Montierung zur Abfuhr mit anzuerinnern beliebet, da ist
deroselben schon unterm dritten pahr bedientet worden, welcher gestalten man dis
Orths zwölff montierte Stuckh mit aller Zuegehör dem herrn Obristen und Commendanten zu Canisa Baron von Schenkendorff, nacher Castanoviz in Croathen
mit zu geben resolviret, die übrige Artillerie und Zeigs Requisiten aber kein bessers, noch leichteres Mittel zu transportiren gefunden habe, als das selbte von Cani-
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Kaspar Dörck 1702-bcn a Szlavón Kamarai Adminisztráció területen dolgozott: „...in
Sclavonien angestelten ingenieur haubtmann Caspar Dörik..." ÖStA FHKA HKA HFU RN
420 1702. Márz fol. 11-12,; 1700-ban az eszéki várban mérnök: ÖStA KA HKR Prot. Imp.
Bd. 410. 1700. Dcz. Nro. 147. fol. 415r.

sa an das negste Orth an die Draw gebracht, 81 und von dannen auf steyerischen
Plätten zu Wasser nacher Össekh abgeführt werden müsse, womit vill hundert Wagen, Vorspann, nebst grossen Unkosten erspahret, und gleichsamb eine allgemaine
Landts Beschwärde verhüttet werden kan.
Welches man also ihro löbliche Kayserliche Hoff Cammer wegen zeitlicher Beyschaffung der steyerischen Plötten und Veranstaltung iezt gemelten Transports hiemit nochmahlen in strahscht widerholt anzuerindern nöttig erachtet und verbleibet
derselben die Kayserliche Hoff Kriegs Rath zu Freundschafft angenehmer Diensterweisung willig und beflissen.
Ex Consilio Bellico
Wienn, den 20. April 1702
Johann von Tiell
Jelzet. ÖStA FHKA HKA HFU RN 421.1702. Mai. fol. 28-33., eredeti tisztázat.

9.
Az Udvari Kamara leirata a Magyar Kamarának, a Budai Kamarai
Adminisztrációnak és a Szepesi Kamarának
Bécs, 1702. május 2.
Az Udvari Haditanácstól a magyarországi várrombolások ügyében panaszok érkeztek, azaz a kamarai tisztviselők nem elégséges együttműködése és a segítség hiánya oda vezetett, hogy a várrombolási munkálatok I. Lipót rendelkezései ellenére
érdemileg még nem kezdődhettek el.
Az Udvari Kamara fontosnak tartja a hadikomisszáriusok megfelelő támogatását,
ezért felszólítja az alárendelt Kamarákat, hogy küldjék be rendben kiszámolva a
saját területükhöz tartozó várak lerombolásának költségeit (ahogyan a Budai Kamarai Adminisztráció már megtette).
An die Königliche Oberhungarische Cammer, mit denen Kriegs Officiern welchen
bey dem resolvirten Rassierungs Werk ainiger Vöstung in Hungarn das Commando
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Ez a hely, több irat tanúsága szerint is Dernye (a forrásokban: Tcrnia, Dcrnia) volt. Ma: Drnje,
Horvátország. ÖStA FHKA HKA HFU RN 421 1702. Mai fol. 169. cs Uo. fol. 317. A község
történetének új monográfiája: Hi-voje Petric: Opéina i zupa Drnje. Povijcsno-gcografska
monograflja. Drnje, 2000.

zuführen, anvertrauet worden ratione der Unkhosten unnd Liffergeldter auf ein leidentliches per Pausch tractiren unnd sowohl selbst selbst als durch dero subordinirte
Bediente, zu disem Rassirungs Werckh alle mögliche Assistenz leisten zulassen.
In simili an die Cameral Administration zu Ofen
Item an die königliche Hungarische Cammer
2ten May 1702.
Wohlgebohrner Freyherr
Wir fliegen demselben hiemit zu wissen, wasmassen sowohl vom löblichen Kayserlichen Hoffkriegsrath, als General Kriegs Commissariatambt verschiedene Ciagen bey uns einkhomben seindt, das bey dem resolvirten Rasirungs Werckh ainiger
Vestungen in Hungarn, von seithen der Kayserliche Hoffcammer und deren subordinirten Bedienten, so schlechte Assistenz und Hilff gelaistet werde, also das dises
Rasirungs Werckh, zu wider ihrer Kayserliche Mayestät allergnädigsten Intention,
sobaldt nicht ad Effectus gebracht werden möchte.
Wan wür nun solchemnach, zu Beförderung Ihrer Kayserliche Mayesät Dienst, für
nöthig erachtet haben das mit denen Kriegs Officiern welche dabey das Commando zuführen, anvertrauet worden, ratione der Uncosten a und Lifergeld382 auf ein
leydentliches per Pausch tractiret, und also dises Rasirungs Werckh desto ehende
vollzogen werde. [Als würdet der Cameral Administration zu Ofen gehörigen Orthen zuverfuegen wissen.]
Als werde die herrn Ihnen belieben lassen, gehörige Orthen zuverfiiegen, das er mit
denen einigen Vestungen, so in Ihren District liegen, also gehalten, mit denen Officiern ordentlich tractiret, und sonsten sowoll durch die herrn selbst, als dero subordinirte Bediente, zu disen Rasirungs Werckh, alle mögliche Assistenz gelaistet
werden.
Wienn den 2 May 1702.
An die Oberhungarische Cammer in simili
An die Cameral Administration zu Ofen
Illustrissimi Hisce significamus dominibus vestris, qualiter tarn inelytam Consilium Bellicum, quam generalis Commissariatus Bellicus iterato conquesti sint, quod
occasione demolitionis certorum praesidiorum, in Regno Hungáriáé situatis per
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"utólagos betoldás 3 .

Camerales nulla assistentia praebentur ac proinde istae demolitiones contra mentem sacratissima suae majestatis caesarea hucusque inpeditae fuerint.
Cum itaque ad promouendam altissimae memoratae suae majestatis sacratissimae
seruitis omninorum necessarium esse dupnius ut cum officialibus militaribus quibus istud demolitionis negotium concreditus est ratione expensarum et diurnorum
omni possibi modo tractatio ineatur, consequento hoc demolitionis opus eo celerique ad effectus deducatur.
Idemcirco praetitulatas domines pias per praeferiter peramice requirimus, ut modum et tractationes istam cum officialibus militaribus circa Fortalitia, earundem
districtui adiacentia proxime in eundam, obseruantes faciant, et eaterum in id adlaborent, ut saepedictus hocce demolitionis negotium tam per se, quam per suos sibi
subordinatos camerales omni modo promoveatur.
Viennam 2. May 1702
Ad Cameram Hungaricam
Jelzet: OStA FHKA HKA HFU RN 421 1702. Mai fol. 26-35., fogalmazvany.
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MÉSZÁROS ORSOLYA
SZIGLIGET VÁRÁNAK TÖRTÉNETE A KÖZÉPKORBAN

1

A Balaton-felvidék festői szépségű hegyei között húzódik Szigliget, kelet felől a
Badacsony, nyugat felől a Keszthelyi hegységtől övezve. A Balatonba nyúló félszigeten három hegy áll, amelyek közül a tótól legtávolabb eső a 230 méter magas
Várhegy. Csúcsán ma is pompás-romos szépségben állnak a középkori vár maradványai, alatta Szigliget nevű falu húzódik. A vártól északra eső Tapolcai-medence
zsombékos területének egy része egykor a várhoz tartozó uradalom volt, ahol a középkorban települések álltak. A ma Szigligetnek nevezett terület valójában csak azt
a félszigetet jelöli, ahol a vár és a falu van, míg a középkorban ennél tágabb területet értettek alatta: a várat és hozzá tartozó uradalmat. Noha célkitűzésünk a vár középkori történetének megismerése, uradalma sem lehet mellékes, így a várhoz kapcsolódó kérdésekben annak alakulását is nyomon követjük. A vár története időben
jól körülhatárolható, 1260-ban építették fel és egészen 1702-ig állt, amikor Lipót
császár parancsára több más magyar várral együtt felrobbantották. 1526 határkőnek számít a vár életében, ekkor került a Tóti Lengyel család kezére, s egészen
1702-ig az ő kezükön maradt. A vár történetét 1526-ig követjük nyomon.
A feldolgozás a várra vonatkozó középkori levéltári forrásanyagon alapszik.
Noha a korábbiakban, főleg az 1960-as években zajló szigligeti régészeti munkálatok miatt már foglalkoztak a vár okleveles emlékeivel, ez valójában inkább összegzése volt a korábban adattár-jellegű munkákban megjelent forrásoknak 2 A történeti összefoglalók alapvetően három munkából merítették ismereteiket: Csánki

1

2

A tanulmány történelem szakos egyetemi szakdolgozatom csiszoltabb és bővebb változata.
Köszönettel tartozom Solymosi Lászlónak, aki témavezető tanáromként értékes tanácsokkal
látott el, továbbá Engcl Pálnak, aki új szempontokra és adatokra hívta fel figyelmemet.
Az 1960-as években Kozák Károly vezetett ásatást a szigligeti várban, s ő foglalkozott a vár
történetével is. Az említett történeti összefoglaló munkák közül a legfontosabbak: Kozák Károly: A szigligeti vár. Bp., 1960.; Uő.: Szigliget. Bp., 1961.; Uő.: A szigligeti vár 1965-66.
évi feltárása. In: Magyar Műemlékvédelem 1967-68. Bp., 1970. 229-243. p. (A továbbiakban: Kozák, A szigligeti vár 1965-66. évi feltárása.) Az egyéb műemléki jellegű köteteket elhagyom, ezek nem tartalmaznak okleveles adatokat. Ugyanígy a népszerűsítő jellegű munkákat is figyelmen kívül hagyom.
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Dezső történeti földrajzából valamint Békefi Rémig és Holub József munkáiból."1
A három adattár közül Csánki munkája szolgált gerincként, mivel lefedi a
XIV-XV. századot, így a legtöbb adat nála szerepel. A másik két munka nagyrészt
a Csánki-féle történeti földrajz adatait használta fel, ezt Békefi megtoldotta néhány
fontos Árpád-kori és XVI. századi forrással. Holub József pedig, mint Zala megye
kitűnő ismerője, a már ismert forrásokat helyezte összefüggésbe, s így — noha kevés új adat szerepelt nála — rámutatott más, Zalán belüli területekkel és családokkal való kapcsolatra is. Nem feledkezhetünk meg Lukcsics József munkájáról sem,
aki a Veszprémi egyházmegyéhez tartozó településekről az 1909-ig megjelent
összes publikációban Szigligetet is számba vette.4 A század elejének gazdag adatközlő munkái után 1996-ban megjelent Archontológiában Engel Pál bőséges adathalmazt vonultatott fel a Kárpát-medence váraira vonatkozóan, így Szigligetnél is
szerepeltek új források. 3 Az adattárak mellett figyelemre méltó gyűjtemény a szigligeti várat újkorban birtokló Tóti Lengyel család levéltárának XIX. században
összeállított elenchusa. 6 A család birtokaira vonatkozó iratok latin nyelvű tartalmi
kivonatai főleg újkori adatokat tartalmaznak, így az elenchus a vár XVI-XVII. századi történetének feldolgozásakor kitűnő útmutató lehet. Emellett előfordul benne
néhány középkori, Szigligetet érintő forrás is, amelyek többségét az Országos Levéltár DL gyűjteményéből eredetiben vagy másolatban már ismerjük.
Különleges szerencse, hogy éppen Szigliget kapcsán bukkant elő egy olyan Árpád-kori királyi oklevél, amely eddig közöletlen és — úgy tűnik — ismeretlen volt.
Az 1258-ból származó irat egy 1424. évi oklevélben, tartalmi átiratként maradt

3

4
5
6

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. köt. Bp., 1 897. (A
továbbiakban: Csánki.) Szigligetre: 14-15., 103. p. Továbbá Békefi Rémig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. Bp., 1907. 292-298. p.; Holub József: Zala megye
története a középkorban. III. köt. A községek története. Kézirat. 830-835. p. (A kéziratnak két
példánya volt kezemben. Az első példány a Zala Megyei Levéltárban, Zalaegerszegen található, a másik Zsoldos Attila tulajdona. Tartalmuk szóról szóra ugyanaz, csak címükben és oldalszámozásukban van nemi eltérés. A továbbiakban: Holub, Közscgck/a és Holub, Községck/b-ként fogom megkülönböztetni az előző sorrendnek megfelelően.)
Lukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészetc. Veszprém, 1909. 75-76. p.
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I—II. köt. Bp., 1996. (A továbbiakban: Engel, Arch.)
Elcnchus Archivi Familiae Lengyel dc Tóthi. 1839. Magyar Országos Levéltár (= MOL), R
szekció 319, 37. csomó. Mikrofilmen: 47525. sz. Ránk vonatkozó adatok a Scria A-ban:
Literalia factum bonorum Lengyelianorum conccrncntis. Fascículus 0-60. 1256-1833. évek.
1-324. p. (A továbbiakban: Tóti Lengyel elenchus.) Az elenchusra Horváth Richárd hívta fel a
figyelmemet. Horváth Richárd: Újonnan előkerült középkori oklcvélszövegek a Győri Egyházmegyei Levéltárban. In: Levéltári Szemle 54. (2004) 3. sz. 9. p., 26. j.

fenn. Szigliget történetében nagy jelentőségnek örvend egy másik királyi oklevél
1259-ből, amelyet Szentpétery Imre és Kumorovitz L. Bernát már ismertek. 7 Mind
az 1258., mind az 1259. évi oklevél a tanulmány végén teljes szövegében olvasható, mellettük további, Szigliget történetében kulcsfontosságú oklevelek kerülnek
közlésre. Az okleveleket a vár tisztségviselőinek adattára egészíti ki.
Az írott források kutatása mellett a szigligeti várban 1992 óta ásatás folyik,
amelynek eredményei részben már hozzáférhetők. 8 A régészeti adatok néhány
ponton segítséget adnak az okleveles kutatásnak is, erre a megfelelő helyen kitérünk majd.
A települést mindenekelőtt a helytörténetírás szintjén fogjuk vizsgálni: a vár
történetét, birtokosait, a birtokosok változásának okát, továbbá a várnagyok vagy
egyéb várral kapcsolatos tisztségek funkcióját, illetve a vár uradalmának kiterjedését és a falvak helyét. Erős a kísértés, hogy más irányba is elkalandozzunk, hiszen
kétségtelen, hogy a várat nem lehet és nem is célszerű önmagában vizsgálni. A
helytörténeti megközelítéssel némiképp kiszakad abból a közegből, amelyhez a
vár tartozott: a birtokosok uradalomrendszeréből vagy a megye, régió egységéből.
Szerepének megítéléséhez Szigligetet a többi várral párhuzamosan kellene vizsgálni, hiszen csak így lenne lemérhető, hogy az egyes birtokosok uradalmában, területi-politikai érvényesülésében mekkora súlya volt, ez azonban a kutatások következő állomása lehet csak. Az elmúlt évtizedben a várkutatás terén bekövetkező
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Az 1259. évi oklcvcl: Szentpétery Imre - Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek
kritikai jegyzéke. I—II. köt. Bp., 1923-1987. (A továbbiakban: Reg. Arp.) 1027. sz. Itt
1254-55. évi dátummal szerepel. Szentpétery Imre Percnyi Péterek egy csonka, 1420. körüli
keltezésű oklevelére hivatkozik [MOL Diplomatikai Levéltár (= DL) 24794.], ebben szerepel
az 1259. évinek tartalmi átírása. Kumorovitz ellenben egy másik előfordulását említi:
Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi rcgcszták (1301-1387). Bp., 1953. (A továbbiakban:
Veszpr. reg.) 409. sz. Itt egy 1348. évi oklevél rcgcsztájának megjegyzésében utal Perényi Péternek egy másik, 1421. évi oklevelére [Veszprémi érseki levéltár, Tapolca 3. (MOL Diplomatikai Fényképgyűjtemény (= DF) 200414.)]. Valóban mindkét Percnyi-irat tartalmazza az
1259. évi IV. Béla-féle oklevelet. A két XV. századi oklevél mellett egy 1754-ben keletkezett
irat is tartalmazza oklevelünk másolatát (DL 87959.). A három előforduláson kívül egy negyedik: 1424. jún. 17-én keltezett Kompolt István által kiadott oklevél is tartalmazza az 1259. évinek tartalmi átírását (DL 87978.). Jelesül éppen cz utóbbi iratban szerepel az eddig nem ismert
1258. évi oklevél tartalmi átírása is. Ezt az oklevelet a Reg. Arp. nem említi. Azonban az évtizedekkel később megjelenő Borsa Iván szerkesztette kötet egy — szintén témánkkal kapcsolatos — 1274. évi IV. László-féle oklevél regesztájában (Reg. Arp. 2457. sz.) már ismerteti a
DL 87978-as jelzetű Kompolt István-féle oklevelet, mint az 1274. évi oklevelet is tartalmazó
iratot.
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Gere László: Előzetes jelentés a szigligeti alsó vár feltárásáról. In: Műemlékvédelmi Szemle
4. (1994) 2. sz. 33—47. p. (A továbbiakban: Gere, Alsó vár.)

szemléletváltás a szigligeti vár megközelítésére is hatással van. A szakirodalomban ma már tényként kezelik azt a megállapítást, hogy a középkori váraknak kevésbé katonai szerepe, mint inkább birtokközpont funkciója volt, a várak az uradalmon alapuló nemesi hatalomgyakorlás központjai voltak. A vártörténet-írás tehát
nem csupán erődök egymástól elszigetelt önálló történetét jelenti, hanem végső soron a középkori Magyarország nemesi társadalmának és politikatörténetének tanulmányozását, amelyben az egyes várak apró de jelentékeny mozaikdarabok lesznek. Ezt a szerepet tölti be az alábbi feldolgozás is: a szigligeti vár középkori története remélhetőleg egyfajta kiindulópontként szolgálhat majd az átfogó, régió- és
családi birtoktörténeti kutatásokhoz. Ha következtetéseiben nem is mindenben —
hiszen könnyen lehet, hogy előkerülő új adatok átfestik majd a most kialakult képet
—, ám adataiban és a közölt oklevelekben talán fogódzó lehet majd a további kutatások számára. 9

I. A vár és uradalmának birtoklástörténete
A XII-XIII. századi Szigliget történetére még nem a vár dominanciája jellemző.
Ebben a korai két évszázadban több Szigliget nevű birtoktest fekszik egymás mellett, amelyek térbeli kiterjedése, egymáshoz való viszonya, sőt birtokosaik időbeli
folytonossága is meglehetősen bizonytalan. Noha a késő-középkorban már egyértelműen a vár lesz az uralkodó, a XIII. század közepén csak mintegy mellékesen
építik fel a birtokok egyikén. Se a birtoknak, se a várnak nincs neve, pontosabban
nem ismerünk olyan forrást, amely már ekkor Szigliget néven emlegetné. A vár
XIII. századi szerepéről, jelentőségéről nem is sokat tudunk meg, inkább csak sejteni lehet fontosságát. A korai Szigliget, mint terület történetét ehelyett a nemzetségi birtokok (az Atyuszoké, majd a Pok nemzetségé) és a királyi földek egymásmellettisége jellemzi, s az egyik ilyen földön emelik a várat, ahonnan aztán főszereplőként lép majd elő. Királyi várról van szó, mégis hol királyi, hol magánkézben
találjuk. Majd csak a XIV. század elejére-közepére dől el egyértelműen: a vár a Pok
nem Mórichidai ágának kezébe vándorol, s körülbelül ettől az időszaktól kezdve
nevezik a források is egyértelműen Szigligetnek. A vár és a birtokok ekkor már egy
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A teljesség igénye nélkül szerepeljen itt a két legfontosabb munka, melyek új alapokat teremtettek középkori várkutatásnak. Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp., 1977. (A továbbiakban: Fügedi, Vár.) és Engel Pál: Királyi hatalom cs arisztokrácia viszonya a Zsigmond korban (1387-1437). Bp., 1977. (A továbbiakban: Engel, Királyi hatalom.) A várak új megközelítésére Engel Pál: Vár és hatalom. I—II. köt. In: Világosság
25. (1984) 288-295., 367-375. p.

kézben találhatóak, s noha az átmenetre forrásaink nem adnak kielégítő választ, a
XIV. század első felében kialakult területi egység az egész középkoron át fennmarad. A Mórichidaiak magukénak tekintik a várat uradalmával együtt egészen az
1490-es évekig, a család kihalásáig, annak ellenére, hogy a XV. század közepétől
már az Újlakiak kezében találjuk, mint oly sok más várat a Dunántúlon, s az ő kezükön is marad egészen Mohácsig.

1. Szigliget a kezdetektől 1344-ig
A vár felépítése

előtt

Szigliget Árpád-kori birtoklására mindössze hét oklevelünk van, amely többi várainkkal egybevetve nem is csekély mennyiség. Ennek ellenére az adatok közel sem
egyértelműek: a kérdések zöme a birtokok időben és térben való elhatárolásával
foglalkozik. Megfogható-e a birtokosok időben való egymás utánisága vagy éppen
egymás mellettisége? Meghatározható-e azután a birtokok és települések (értve ezalatt Szigliget falunak és magának a várnak is) pontos helye? Gyarapítja a megoldandó problémákat, hogy az egymás mellett fekvő birtokok neve nem mind Szigliget, látni fogjuk azonban, hogy a névváltozatok összefüggenek a területek földrajzi
és birtokos szerinti elkülönülésével.
A Szigligetre vonatkozó források nem a szűken mai értelemben vett Szigliget
falura és a felette magasodó várra vonatkoznak, hanem tágabb környezetre, nagyjából a Tapolcai-medencére, ami később a szigligeti vár uradalmává forrt össze. A
birtokok nevét megkülönböztetésül a forrásokban előforduló eredeti néven szerepeltetjük.
A terület legkorábbi említése (Zeglegeth néven) az 1121. évből származik,
azonban mégis induljuk ki inkább abból a közismert oklevélből, amely a vár építésére ad engedélyt 1260-ban. Az oklevélben ugyanis felsorolják a terület korábbi
birtokosait, s éppen ennek követése, valamint a többi adattal való összevetése lesz
igazán érdekes.
A tatárjárás után vagyunk tizennyolc esztendővel, amikor IV. Béla a Balatonban
fekvő szigetre is várat kíván építtetni a tatárok elleni menedékhelyül. A szigetet a
rajta lévő heggyel együtt a pannonhalmi apátnak adja, aki a király megítélése szerint elég hatalmas és gazdag ahhoz, hogy erős várat építsen rajta. 10 A várat Favus

10

Ordinavimus, quod in locis aptis in omnibus terris corone nostre subiecti munitiones Jierent,
castra surgerent, ubi se populus imminente persecutionis
tempore salutis causa recipere

apát szűk két esztendő alatt fel is építi jó pénzért, amely annyira megtetszik a királynak, hogy 1262-ben már vissza is veszi az apáttól más birtokokat adva neki cserébe. 11 A vár inkább politikai-hatalmi szerepe, mintsem menedékhely-jellege miatt
lehetett jelentős az uralkodónak, hiszen a Dunántúlnak ezen a vidékén (Vas, Zala
és Veszprém megyében) jóformán ez az egyetlen királyi vár. 12
A várépítést engedélyező oklevél egyik leginkább figyelemre méltó pontja,
hogy felsorolja, kik voltak a balatoni sziget birtokosai, mielőtt az uralkodó Pannonhalmának adományozta volna. Eszerint egykor a zalai ispánsághoz tartozott, majd
Atyusz bán birtokába került, ezután Kálóján ispánhoz, akinek magszakadása után a
megyével együtt IV. Béla fiának: István hercegnek kezébe vándorolt.1"1 Vajon mikor történt mindez, mikor birtokolták ők Szigligetet?
A várépítésre szánt terület — amelyet az oklevél nem nevez néven, csupán Balatonban lévő szigetnek mondja — királyi birtok, zalai várföld volt. Név szerinti
birtokosokhoz a XIII. század elejétől köthető, akik mind viselték a zalai ispáni tisztet. Az első említett személy Atyusz bán, 1205—1206-ban volt ispán,14 a terület ekkor kerülhetett a kezébe. Noha a befolyásos, szlavón báni címet viselő Atyusz csak
a század elején volt zalai ispán, valószínűnek tűnik, hogy egészen haláláig, 1233-ig
kezén volt a sziget. Halála után az 1250-es évekig, Kálóján feltűnéséig nem tudjuk,
mi történt birtokunkkal, de biztos, hogy az Atyuszok kezére nemzetségi tulajdon-
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posset et salvare... per quorum providentiam constructa refugia fierent plurium... Et ideo
quamdam insulam in Balatino existentem, ubi quidam mons munitioni aptus existit, ecclesie
Sancti Martini de Sacro Monté Pannonié destinavimus conferendam, ut in ipsa eadem castrum
edificaret, que ad id faciendum potens est et abundans. A pannonhalmi Szcnt-Bcncdek-rcnd története. Szerk.: Erdélyi László, Sörös Pongrác. I-XII/b. köt. Bp., 1902-16. (A továbbiakban:
Pannonh. Rcndt.) II. köt. 309. p. (DF 207059.) A IV. Béla által kibocsátott oklevelet fia: V. István herceg is megerősíti 1260-ban (minden bizonnyal apja után nem sokkal), kibocsát egy
ugyanilyen tartalmú oklevelet. Pannonh. Rcndt. II. köt. 310-311. p. (DF 207055.).
1262-ben IV. Béla által kiadott oklevél: Pannonh. Rcndt. II. köt. 319. p. (DF 207073.). Továbbá
ugyanebben az esztendőben István herceg megerősítése: Pannonh. Rendt. II. köt. 319-320. p.
(DF 207077.).
A dunántúli várakra: Fügedi, Vár 1. ábra.
Que quidem insula, licet dudum ad comitatem pertinuisset Zaladiensem, a longis tamen
retroactis temporibus a castro ipso exempta per multorum manus inter ceteras
perpetuitates
velut erratica optenta fűit et possessa, primo videlicet per Ogyz banum, postmodum
per
Kaliamtm comitem, quo etiam absque heredibus defuncto, ad karissimum filium nostrum regem Stephanum una cum comitatu Zaladiensi ex nostra concessione fűit devoluta. Pannonh.
Rendt. II. köt. 309. p. (DF 207059.)
Holub József: Az Atyusz nemzetség. In: Turul 51. (1937) (A továbbiakban: Holub, Atyusz.)
59. p.; újabban Nemes Gábor: Az Atyusz nemzetség. Kézirat. O T D K dolgozat. Pázmány Péter
Katolikus Egyetem. Piliscsaba, 2003. (A továbbiakban: Nemes, Atyusz.) 8. p.

ként nem került, hiszen azután ismét zalai ispán kezén találjuk. Lehetséges, hogy
talán az 1230-as években zajló birtok-felülvizsgálatok során vette vissza az uralkodó,13 hogy aztán a rokon Kalojánnak adja. Kálóján (Caloiohannes) IV. Béla unokatestvére volt, II. András Margit nevű testvérének II. Isaakios Angelos bizánci császártól született fia. 1222-ben jött Magyarországra, s hamarosan II. András királyi
udvarának lett tagja, több tisztséget viselt, köztük az említett zalai ispánságot is. Ispánságát, sőt halála időpontját tekintve a szakirodalom nem egységes; úgy tűnik,
hogy 1252-59 között tölthette be ezt a tisztséget. 16 Az is lehetséges, hogy már ispánsága előtt kezében volt a sziget, és inkább magánbirtokként rendelkezett vele,
hiszen — az oklevél szövegezése szerint — csak azért szállt vissza a birtok a koronára, mert Kalojánnak nem voltak örökösei. Halála után, valószínűleg 1259-ben
került István herceg kezébe a megye, s ezzel együtt a sziget is.
A birtok a Pannonhalmának történt eladományozásig tehát felváltva hol királyi,
hol magánkézben volt. Röviden: a XIII. század elejéig királyi várföld volt, majd
1205-10 körül Atyusz bán kezébe került, ezután az 1230-as években a királyi birtokvisszavételek eredményeként újfent királyi kézben találjuk. Ezután Kálóján kezébe vándorolt, végül pedig ismét a király, nevezetesen István herceg birtokába
került. Ezért volt szükséges, hogy a birtok Pannonhalmának adományozásakor IV.
Béla mellett István herceg is külön oklevelet adjon ki, amelyben kinyilvánította beleegyezését és engedélyét, hogy a birtokot elidegenítsék.
A szigetnek nevezett föld mellett azonban más birtokok is feküdtek a területen.
Lássuk a többi korai adatot: mit árulnak el az eddigi ismeretekhez képest? A Szigligetről szóló legkorábbi adat 1121 -bői való, ekkor tűnik fel először a település neve
írott forrásainkban. A nevezetes emlék az almádi nemzetségi monostor alapítólevele, amelyben I. Atyusz és fivére: I. Miksa a Szűz Mária tiszteletére alapított egyház javára rendelkezett. A testvérpár saját és édesatyjuk, Bándnak az egyház
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Lásd a perpetuitas fogalmát 1260. évi oklevelünkben. A tatárjárás előtti birtokvisszavételckről
általánosságban Rákos István: IV. Béla birtokrestaurációs politikája. Szeged, 1974. 9-21. p. A
perpetiutas jelentőségéről uo. 5. p.
Pauler szerint halála 1254 körül következett be, Holub azonban zalai ispánságát 1258-59
közé, tágabb határokkal 1254-59 közé teszi. Mivel 1229^11 és 1243-52 között folyamatosan,
1252-59 között pedig szórványosan ismertek az ispánok, Holub szerint ekkor viselhette ezt a
tisztséget. Az alapján, hogy Pauler 1259-től mondja István herceget Zala urának, Holub szerint Kálóján 1259 körül halt meg. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I—II. köt. B p , 1899. II. köt. 9 2 , 185, 528. p.; Holub József: Zala megye története
a középkorban. I. köt. A megyei és egyházi közigazgatás története. Pécs, 1929. (A továbbiakban: Holub, Zala.) 450. p. Holubot követi a nemrég megjelent zalai archontológia is. Zala megye archontológiája. 1138-2000. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. 244. p.

számára hagyott javait és adományait rendezte, amelyek között Zeglegeth nevű
prediumot is ott találjuk. A rendelkező I. Atyusz Zeglegeth predium fele részét a
monostornak adományozta az ott lakó mészégetőkkel és kőfejtőkkel együtt, akik a
monostor építéséhez szolgálattal tartoztak. 17 A predium másik felére semmiféle
utalás nincs, nem tudjuk, mi történt vele, egyáltalán kinek a birtokában volt. Valószínűleg az Atyuszok kezén maradt.
Figyelemre méltó, hogy a Zala megyében komoly jelentőségnek és befolyásnak
örvendő Atyuszok két birtokkal is jelen voltak Szigligeten, noha évszázados eltolódással. Az egyik birtok, Zeglegeth a XII. század elejéről ismert, ám korábban is
birtokukban kellett, hogy legyen. Hiszen 1121-ben már eladományozásáról hallunk, ráadásul a rendelkező atyja akaratából is történik az adomány, aki ekkor már
nem is volt az élők sorában. Zeglegeth tehát már a XI. század végén - XII. század
legelején a nemzetség birtokában lehetett, amikor még Bánd is életben volt. A másik birtok, a balatoni sziget ellenben a XIII. század elején került Atyusz-kézbe, ám
nem nemzetségi birtokként. A XIII. század elején élt Atyusz szlavón bán, sziget
birtokosa az 1121 -ben rendelkező Atyusz fivérének: Miskának volt dédunokája. 18
A két birtokot azonban tévedés lenne azonosítani. Az egyik nemzetségi birtok,
amellyel szabadon rendelkezhettek, a másik kizárólag a bánt illette. Arra sajnos
nincs adatunk, hogy a két birtok időben vajon létezett-e egymás mellett. Abban az
esetben lehetne igenlő a válasz, ha az almádi monostornak adományozott
Zeglegeth predium másik fele, amelyről az oklevél hallgat, Atyusz-kézben maradt
egészen a XIII. század elejéig-derekáig. Atyusz — mint későbbi szlavón bán —
ugyanis ekkor jutott hozzá a sziget nevű birtokhoz, s ebben az esetben a két birtok
egy kézben lett volna. Ez viszont azt a kérdést vonná maga után, hogy a nagyhatalmú Atyusz bán akkor miért nem tett kísérletet arra, hogy a szigetet nemzetségi birtokként kezelje és örökítse, mint ahogy Kálóján tehette volna. A kérdés sajnos
megválaszolatlan marad, mint ahogy az is, hogy Zeglegeth prediumnak mi lett a további sorsa. A birtokról további közvetlen adatunk nincs, vannak azonban más,
gyanakvásra okot adó adatok.

17

In predio, quod dicitur Zeglegeth, médium partém terre nemoris et prati et VI mansiones
servorum cum tribus aratris et //// mansiones hominum, qui debent effodere lapides et parare
cementa ad quelibet opera monasterii et LXX equas indomitas et C boves pasculas et
molendinum I. Szentpétery Imre: Az almádi monostor alapító oklevele II. István korából. In:
Magyar Nyelv 23. (1927) 362. p. Ujabban: Diplomata Hungáriáé Antiquissima I. Szerk.:
Georgius Györffy. Budapcstini, 1992. (A továbbiakban: DHA.) 412. p.
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Holub, Atyusz 59. p.

Ilyen például egy 1164-ből származó oklevél, amelyben egy Atyusz-birtokban
lévő Ziget prediumról olvashatunk. Az oklevél Atyusz nembéli István végrendelete, aki annak a Miska ispánnak a fia, aki az 1121-ben rendelkező Atyusz testvére
volt. István több más birtoka mellett Zigetröl is rendelkezik, mégpedig feleségére
hagyja, mivel ezt a prediumot az asszony saját pénzén vásárolta. 19 Vajon elképzelhető-e, hogy Zigetnek valamilyen kapcsolata volt az 1260-ban egész egyszerűen
csak sz/gettiek emlegetett birtokkal? A kérdés egyszerűen megválaszolható: az oklevélből megtudjuk, hogy Zigethez vásárlás révén jutottak, s ez a tény kétségtelenül
kizárja, hogy azonos legyen az 1260-ban várépítésre szánt balatoni szigettel. Ez
utóbbi ekkor, 1164-ben a zalai várföld része kellett, hogy legyen, nem lehet tehát
azonos egy olyan területtel, ami vásárlás útján került az Atyuszok birtokába.
Az viszont már elgondolkodtatóbb, hogy az 1121-ben említett Zeglegeth predium másik fele, amelyről az oklevél hallgat, nem felelhet-e meg a balatoni szigetnek. Ez azonban csak akkor lenne elképzelhető, ha az a bizonyos ismeretlen másik
fél nem Atyusz tulajdonban volt, hanem idegen kézben, illetve zalai várföldhöz tartozó rész lett volna, ez azonban nehezen elképzelhető. Inkább az a valószínű, hogy
ez a fél a nemzetség kezén maradt. Kapcsolat, illetve folytonosság a két birtokrész
között tehát nincs.
A Szigligeten (mint területen) fekvő birtokoknak ezzel még nem értünk a végére. Az eddigi Szigliget történetével foglalkozó munkák jól ismerték a Pok nembéli
Mórichidai családot, mint a szigligeti vár XIV-XV. századi birtokosát, de birtoklásuk kezdetére és eredetére — kellő adatok híján — nem mutathattak rá. A XIII. század derekáról előkerülő két királyi oklevél egészen új megvilágításba helyezi Szigliget korai történetét, éppen az eddigi homályos időszakot tárja fel. Kiderül ugyanis, hogy a Pok nemzetséggel már a vár felépülése előtt számolni kell, azaz nem csupán az Atyuszoknak voltak itt birtokaik a XIII. században, hanem a Pokoknak is.
Sőt, az ő megjelenésük bizonyos mértékben hozzájárult az Atyuszok Szigligetről
való kiszorulásához is.
A megismert két új oklevél egy XV. század elején folyó per kapcsán kerül elő,
amikor az akkori Mórichidai birtokos: János hegymagasi és szigligeti birtokjoga
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Predium de Ziget, quod uxor meci cum propria pecimia sua compravit, cum omnibus, que in eo
sunt, eidem uxori mee concessi. Jakubovich Emil: XII. századi oklevéltöredékek. Miskc ispán
fia: István végrendelete 1164-ből. In: Levéltári Közlemények 2. (1924) 156. p. Új kiadása: Árpád-kori oklevelek 1001-1196. Főszerk.: GyörfFy György. Bp., 1997. (Chartac Antiquissimac
Hungáriáé) 76. p. (Györffy itt 1170 körüli oklevélnek datálja.)

igazolása és a birtokok pontos elhatárolása végett több oklevelet mutatott be. Ezek
között a két legkorábbi az 1258. és az 1259. évből származik. 20
1258 szeptemberében írásban rögzítették, hogy Pok nembéli Móric tulajdonába
került Zegliget nevű föld: fele rokoni kapcsolatai révén, másik fele csere útján. Móric egy nőrokona, bizonyos Ventei Botond ispán özvegye — fia nem lévén —- örökbe fogadta Móricot, s a birtokot az uralkodó engedélyével ráhagyta. Az özvegy első
férje László volt, aki Zegliget föld felét hitbérként feleségére hagyta, másik felét
pedig lelke üdvéért az almádi monostorra. Az utóbbi birtokrészt Móric a Marcal folyó mellett fekvő Bánd birtokáért és 32 márkáért a monostor kegyurainak beleegyezésével elcserélte. így Zegliget egész földje, amely egykor néhai László birtoka volt, most Móric kezébe vándorolt. László kilétéről az irat semmi közelebbit
nem tartalmaz, de az almádi monostorról, mint az Atyuszok nemzetségi monostoráról való gondoskodás jelzésértékű: Atyusz nemzetséghez tartozó személyről lehet szó.
Egy 1223-ban kiadott oklevél megerősíti a feltételezést. Ennek rendelkezője
Atyusz nembéli László, aki Bonának, második feleségének adja Pabar birtok felét
jegyajándékul, amelynek másik felét már apja, szintén László az Almádi monostorra hagyott. A Bonának hagyott jegyajándék feltétele, hogy ha László hamarabb
halna meg, mint felesége, az asszony élete végéig bírhatja férje fiának (ti. az első
feleségtől született fiúnak) ellentmondása nélkül. Ha azonban Bona elidegenítené
a birtokot, azt csak László első feleségétől született fiának, vagy ha addig neki is
születik, saját fiának adhatja el; de ha egyik utód sem, valamint az almádi monostor
sem tart igényt a birtokra, akkor saját tetszése szerint adhatja el.21 Noha Lászlóról
más adatot nem ismerünk, időben tökéletesen elfogadható, hogy 35 évvel később,
125 8-ban már ne legyen az élők sorában. S mivel az is feltételezhető, hogy az almádi monostornak adományozó személy csak Atyusz nembéli lehet, nagyon valószínű, hogy a két László ugyanaz a személy. Ez azt jelenti, hogy a Móricot adoptáló
asszony nem más, mint Bona, akinek sem Atyusz Lászlótól, sem második férjétől,
Ventei Botondtól nem született gyermeke. László jegyajándékként Pabar predium
felét, hitbérként pedig Zegliget felét (valószínűleg 1223 után, de jóval 1258 előtt)
adta feleségének, a birtokok másik felét pedig következetesen a nemzetségi monostorra hagyta. 22
Az 1258. évi oklevelet tovább vizsgálva figyelemre méltó Pok Móric szándéka:
szemlátomást határozottan arra törekedett, hogy birtokait szaporítsa ezen a környéken. Van-e ennek vajon már korábbi alapja?
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Közölve a tanulmány végen: 1. és 2. sz. oklevél.
Holub, Atyusz 67. p. (DF 230045.)

Nos, Móric ezirányú törekvését az 1259. évi oklevél egyértelműen megvilágítja. Az irat egy birtokper lezárásáról számol be, amely hosszú ideje, jóformán a tatárjárás óta tartott. IV. Béla király Zala megyében az udvarnokok jogtalanul elfoglalt földjeinek visszavételével Balog Miklós asztalnokmestert bízta meg. A kiküldött bíró előtt a tapolcai udvarnokok beperelték Móric mestert, királynéi udvarbírót és nyitrai ispánt egy bizonyos Zegligeth föld és liget {particula terre Zegligeth
et nemoris) miatt. Hosszú pereskedés után Balog Miklós a birtokot az udvarnokoknak ítélte. Mivel a föld lakatlan volt, hospesek települtek rá. Evekkel később Móric
pert indított régi jogaira hivatkozva, és IV. Béla, valamint István stájer herceg vizsgálata nyomán Móricnak adta a földet és a ligetet régi határai alatt. A királyi hospesek által lakott földről annyit tudunk az 1258. évi oklevél alapján, hogy Zegligeth
újfalunak hívták és határos volt azzal a területtel, amit Móric 1258-ban határoltatott el. Móric birtokszerzési akciója így máris érthető: az özvegytől, illetve a monostortól megszerzett területek a saját, illetve a hospesektől visszaszerzett birtok
mellett húzódtak. Nem tudjuk, milyen régre megy vissza birtoklása, de valószínűleg már a tatárjárás előtti időszakban lehetett itt a Pokoknak valamilyen földje, s
erre hivatkozva tette rá kezét Móric (jogosan/jogtalanul?) az udvarnokok földjére,
amely a tatárjárás következtében válhatott pusztafölddé. Éppen azért nevezhették a
hospesek faluját már új falunak, mert a régit elhagyták. A per Balog Miklós tisztsége alapján 1254 körül folyhatott le. 23
Pok nembéli Mórichidai Móric tehát 1259-re két birtokkal rendelkezett Szigligeten (mindkettő Zegligeth néven): az egyiket régtől fogva birtokolta, hogy aztán
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A rendelkezést végző László első feleségétől született fiának nevét nem ismerjük, ez az oklevélből nem derül ki. A szakirodalomban előforduló tévedésre, nevezetesen arra, hogy az első
feleségtől született fiú neve is László lenne, Nemes Gábor hívta fel a figyelmet egyetemi dolgozatában, módosítva az eddig ismert Atyusz nemzetségi táblázatot. Nemes, Atyusz 18-19. p.,
153. j. A helyesbítés számunkra is fontos, mert így a Zcgligetet birtokló László csak az
1223-ban rendelkező Lászlóval azonosítható, annak fiával nem. Ugyanígy az özvegy feleség,
Bona asszony is csak ennek a Lászlónak a felesége lehet. Az asszony férje halála után Vcntci
Botondhoz ment feleségül. Csak röviden térek ki arra, hogy a Móric-féle Bánd birtoknak nincs
semmiféle kapcsolata az Atyuszok ugyanilyen nevü birtokával. Az Atyuszoknak egy 1233. évi
adat szerint ugyanis birtokában volt egy Bánd illetve Ség nevü birtok, ez azonban a Séd patak
mellett feküdt. 1233: Hazai Okmánytár I—"VIII. köt. Kiadják: Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly, Ipolyi Arnold, Véghely Dezső. Győr-Bp., 1865-1891. (A továbbiakban: HO.) IV. köt.
14-19. p. Móric birtoka ellenben a Marcalnál volt. Magyarország történeti helységnévtára.
Veszprém megye. (1773-1808). Szerk.: Szaszkóné Sin Aranka. Bp., 1994. Térképmelléklet.
Mindkét Bándra lásd Csánki III. köt. 220. p.
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1 2 54-ben Balog Miklós étekfogómester udvarnokok ügyében Hegymagason járt. Pannonh.
Rcndt. II. köt. 291-292. p.

az udvarnokok és a királyi hospesek közjátéka után ismét visszaszálljon rá; a másikat pedig — Atyusz László egykori birtokát— 1258-ban szerezte meg. Kicsi a valószínűsége, hogy ez utóbbi az 1121-ben minden bizonnyal Atyusz-kézen maradt
Zeglegeth predium másik fele lenne. Mivel Atyusz László hitbérként hagyta feleségére 1258 előtt Zegligeth földet, ősi birtokot hitbérként pedig valószínűleg nem
adományozott, így az azonosság csak abban az esetben lenne elképzelhető, ha a
nemzetség, illetve László visszaszerezte volna az 1121-ben a monostornak adományozott fél prediumot, majd birtokosztály révén szabadon rendelkezett volna vele.
A névváltozatokból merész lenne messzemenő következtetéseket levonni és a
birtokokat azonosítani, mindenesetre tény, hogy az 1121-ben emlegetett Atyuszbirtok (,Zeglegeth) és az 1258-59-ben előforduló két birtok (.Zegligeth) neve között
igen csekély eltérés van. Természetesen a névváltozatokat az a körülmény is módosítja, hogy az 1258. és 1259. évi oklevelek több mint másfél évszázaddal későbbi
átiratban maradtak fenn, így az eltérés érthető az egyébként sem teljesen rögzült
írásképben. Annyi biztos csak, hogy a birtokok egy bizonyos földrajzi környezetben feküdtek, egymáshoz közel vagy egymás szomszédságában. A névváltozatok
vizsgálata helyett inkább azon érdemes elgondolkodni, vajon a várépítésre vonatkozó oklevél miért nem tartalmazta a terület nevének valamilyen formáját, ha az
azt megelőző és követő iratok mind jól ismerték és használták a terület elnevezését.
Ez egyrészt arra mutat, hogy a várépítésre szánt sziget jogilag elkülönült a többi
birtoktól, bár ez már a birtokosok vizsgálata alapján is nyilvánvaló volt. Másrészt
viszont az is érzékelhető, hogy földrajzilag is van valamiféle hangsúlyozott elkülönülés, távolság. A birtokok nevének vagy jellegének latin megfelelője ugyancsak
jelzésértékű: Zeglegeth és Zegligeth névadója a liget: nemus, míg a sziget egyértelműen az insula fordítása. A birtoknevek eredete és különbözősége után akár megkérdőjelezhető: a várépítési engedély valóban a később szigligeti várnak nevezett
építményre vonatkozott? A válasz határozottan igenlő, hiszen a történeti és vízrajzi
adatok szerint ezen kívül csupán Tihannyal lehetne azonosítani a „Balatonban lévő
sziget várra alkalmas hegyét", ez azonban teljességgel kizárható. Megfontolva a
birtokosokat, s azt, hogy hol helyezkedtek el más Balaton-parti várak, kizárható
bármilyen más szóba jöhető várépítésre alkalmas hegy.
Szigligeten tehát a XIII. század második felére az alábbi birtokviszonyok alakultak ki: Pok Móric két szomszédos birtokkal képviselteti magát, az uralkodó egy további birtokkal, és lehetséges, hogy még az Atyuszoknak is maradt itt földjük. Az
Atyuszok mindenesetre tért vesztettek a XIII. századra újonnan feltörekvő Pokokkal
szemben, hiszen Móric és utódai nem csupán Szigligeten gyarapították tovább birtokaikat, hanem a környező településeken is. Bő tizenöt esztendővel az Atyusz László

özvegyétől és az udvarnokoktól megszerzett földek után Hegymagason is birtokhoz
jutottak. Móric fia: Miklós, a későbbi erdélyi vajda a csehek ellen vívott nagyszombati csatában jeleskedett, ezért az uralkodó 1274-ben neki adta Hegymagas földjét,
amely korábban a királyi udvarnokoké és a zalai várjobbágyoké volt.2"1 A föld behatárolásánál tudjuk meg, hogy Tördemicnél nyugatról Móric, tehát Miklós apjának
földjei húzódnak. Ez nem lehet más, mint a zegligethi birtokok. 23
Hegymagason — az eddig ismert források alapján — Szigligethez hasonlóan
több birtok terült el: a pannonhalmi apátságnak már a korai időkben volt itt birtoka,
amit majd 1213-ban, azután az Albeus-féle összeírásban is megerősítenek. 26 Birtoka volt itt továbbá a veszprémi káptalannak is. Noha a káptalan birtokára vonatkozó legkorábbi oklevél: az 1082. évi a XIII. század végén készült hamisítvány,27 a
XIII. században már bizonyíthatóan volt itt birtoka, ahogy a már említett 1274. évi
oklevél is Mórichidai Miklós határosaként emlegeti. A XIII. század közepén királyi udvarnokoknak és zalai várnépeknek is volt itt földjük, amelyet 1256-ban pontosan elhatárolnak a pannonhalmi apátság és a veszprémi káptalan birtokaitól. 28
Pok Miklós a zalai várjobbágyoknak és az udvarnokoknak éppen ezen birtokát
kapta meg 1274-ben. A század elején Atyusz Sol ispánnak is voltak itt szőlői. 29
Szigliget és Hegymagas tehát két olyan terület, amely földrajzilag, később pedig
jogilag is szorosan összefüggött egymással, ezért birtokviszonyaikat érdemes egymás mellett látnunk.
A XIII. század közepén a Szigliget-Hegymagas tömbben a zalai várföldek és
királyi földek mellett egyházi oldalról a pannonhalmi apátság, a veszprémi káptalan, az Atyuszok révén pedig az almádi nemzetségi monostor képviseltette magát;
nemzetségi birtokai pedig az Atyuszoknak voltak, akik mellett a XIII. század elején már megjelentek a Pokok is. Ebben a környezetben rendelte el IV. Béla a kővár
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Tanulmány végén közölve: 3. sz. oklevél. Átiratban 1410-ből maradt fenn. Ennek kiadása:
Rómer Flóris - Szabó József: Árpádkori okmánytár. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek.
III. köt. Győr, 1865. 107-111. p. (a továbbiakban: Rómer - Szabó, Okmánytár). Az adomány
jogi megfogalmazása pontosan megegyezik a DL 87978-ban átírt oklevél szövegezésével, azonban Miklós kiváló hadi tetteinek eesetélését, illetve a birtok határjárását nem tartalmazza.
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De terra Turdemez inde itur ad nemus prope Turdemez, ubi sunt commetanei cum magistro
Mauricio populi de Turdemez, ubi finitur cursus metarum, ibi in maiore quantitate sunt
possessiones magistri Mauricii a parte occidentis. Rómer - Szabó, Okmánytár 110. p.
Szt. László-kori összeírás: Pannonh. Rendt. I. köt. 592. p.; 1213: Pannonh. Rcndt. I. köt.
626. p.; Albeus-féle összeírás (1237 után): Pannonh. Rcndt. I. köt. 779. p.
Reg. Arp. 21. sz.; DHA 228. p.
1256: Pannonh. Rcndt. II. köt. 294-295. p. (DF 207035).
1221: Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. I—XI. köt. Budac,
1829-1844. (a továbbiakban: Fejér, CD) m/1, köt. 327. p.; 1227: Fejér, C D III/2. köt. 106. p.
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felépítését és adományozta erre a célra az egyik birtokot. A várépítés kapcsán a királyi szándékkal már a tatárjárás előtt megindult királyi birtokadományozásnak vagyunk tanúi, sőt olyan esetnek, amikor IV. Béla egyházi méltóságot bíz meg várépítéssel, amivel csak a pannonhalmi apát és a zágrábi püspök büszkélkedhetett. 30
Hangsúlyos elem a várak menedékhely szerepének kiemelése, a refugium céljából
való építkezés. Ez a helyzet a balatoni szigetnél is. Vitás kérdés a szakirodalomban,
hogy valóban a tatárok ellen szánták-e védelmül jobbára az ország nyugati részén
emelt erősségeket, ahogyan az is, hogy bemenekíthető volt-e egyáltalán a környék
lakossága. Esetünkben a kérdést némileg leegyszerűsítik a birtok földrajzi adottságai: a Tapolcai-medence vizenyős területéből a szigligeti hegycsoport valóban szigetként emelkedett ki, ez pedig valószínűsíti a vár bevehetetlenségét, vagy
legalábbis megközelíthetetlenségét. Az viszont már kétséges, hogy egy nem egészen
két év alatt felépített vár nagyobb embertömeg befogadására alkalmas lehetett-e.
Noha a legújabb régészeti kutatások felvetették, hogy a legkorábban épített felsővár
területe nem is volt olyan kicsi, mint ahogy azt az 1960-as évek ásatásai alapján feltételezték, mégsem valószínű, hogy egy ilyen rövid idő alatt felépített várba nagy tömegeket lehetett volna bezsúfolni/ 1 A várnak inkább politikai jelentőséget kell
tulajdonítani, hiszen az uralkodó nem is sokáig hagyta a pannonhalmi apátság kezén.
Nem tudni, milyen szándék vezette a királyt, amikor a várépítésre engedélyt
adott: vajon eleve királyi várnak szánta, amiben a pannonhalmi apátnak csupán az
építkező szerep jutott, vagy pedig valóban csak a vár felépítése után gondolta meg
magát. S miért éppen Pannonhalmának adta a szigetet és a várépítési engedélyt,
amikor az itt birtokos magánosoknak is megvolt a kellő anyagi erejük a várépítéshez? Mind az Atyuszok, mind Pok Móric az előkelők közé tartoztak, a közeli
Hegyesd várát valószínűleg éppen az Atyuszok építették/ 2 Nagyobb esélye a Pokoknak lett volna, hiszen az Atyuszok a XIII. század második felére már hanyatlásnak indultak: a nagyhatalmú Atyusz bán, királynéi udvarispán már 1233 körül
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Ld. erre Fügedi, Vár 23-24., 2 9 - 3 0 . p.; Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Bp., 2002. 44-50. p.
A régészeti kutatásokra Kozák, A szigligeti vár 1965-66. évi feltárása. 236. p.; Gere, Alsó vár
36. p. A szigligeti vár felsővára viszonylag nagy alapterületű (kb. 75><20 m), amiben aránylag
sok ember elfér. Kozák Károly a kérdést úgy oldotta meg, hogy a felsövárat két épitési periódusra osztotta. Az elsőben épülne fel a „palota", két végén toronnyal megerősítve, amely méreteiben beleillik a XIII. századra jellemző kis alapterületű várak sorába. Az elmúlt évek
ásatásainak új eredményei azonban módosították Kozák periodizációját, s ez alapján lehetséges, hogy a korai vár nem is olyan kicsi, ahogy azt Kozák feltételezte. Erről végleges állásfoglalást a felsővár kutatási eredményeinek publikálásakor tudunk majd meg.

32

Csánki III. köt. 10. p.; Fügedi,

Vár 141. p.; Engel, Arch. I. köt. 326. p.

meghalt, JJ s fia: Atyusz sem élte sokkal túl: 1244-ben gyilkosság áldozata lett/ 4 A
nemzetség egyik utolsó Atyusz nevű tagja (a bán unokája) hűtlenségbe esett, és rá
nem sokkal 1276-ban meghalt, s ezután még élő rokonai (Bánd, Csaba) Szentmiklós várához való jogukat is eladták/ 3 Az Atyuszokkal szemben a Pokok viszont éppen a XIII. század közepén erősödtek meg, ami annak köszönhető, hogy II.
Móric (I. Móric asztalnokmester fia) a muhi csatában tűnt ki komoly érdemeket
szerezve azzal, hogy megmentette királyát az éppen leszúrni készülő tatár kardtól.10 Ettől fogva Béla kedvelt embere lett. A király számos tisztséggel felruházta,
ennek ellenére a legtekintélyesebb és legbefolyásosabb méltóságokat mégsem szerezte meg, majd csak fia: Miklós emelkedik magasabbra, amikor erdélyi vajda
lesz.37 Móricnak egyik legmagasabb rangja a királynéi udvarispánság 1251-59 között, de abban az időszakban, a XIII. század második felében, amikor a királynéi
udvartartásban ez a tisztség már a tárnokmesterség mögé szorult.38 Ezenkívül asztalnokmester és tárnokmester, de a nádori vagy báni méltóságokig nem vitte.39
Mindenesetre Móric magasra jutásához és a Pok nemzetség befolyásának, vagyonának megalapozásához nem fér kétség. O az, aki nemzetségi monostort alapított
Mórichidán valamikor 1241-1251 között, 40 amivel végleg deklarálta különállását
a Pokok többi ágától, eddig ugyanis a nemzetségnek egyetlen egy közös monostora
volt: Pokon. 1246-ban Móric megszerezte a Fiileki uradalmat a várral együtt, majd
később a Verőce közelében lévő drávaszentgyörgyi birtokot és a Kraszna megyei
Somlyót, ahol fia épített várat a XIV. század elején. 41 Királynéi udvarispáni tisztét
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Utolsó, meg eletében keletkezett oklevelek 1233-ból valók: HO IV. köt. 14. p.; Árpádkori új
okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Közzéteszi: Wcnzcl Gusztáv. I—XII.
köt. Pest-Bp., 1860-1874. (A továbbiakban: ÁUO.) VI. köt. 532. p.; Holub, Atyusz 58-60. p.;
Nemes, Atyusz 11. p.
ÁUO VII. köt. 158. p.; Reg. Arp. 779. sz.
DL 957 (ÁUO IX. köt. 158. p.) Említi Holub, Atyusz 63. p.
Fejér, CD IV/1. köt. 405. p.
Említi Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. B p , 1900. Reprint:
1995. (A továbbiakban: Karácsonyi, Nemzetségek.) 898. p.; Engel Pál: Középkori magyar genealógia. Adatbázis elektronikus adathordozón (CD-ROM). Arcanum, 2001.
A királynéi méltóságokra Zsoldos Attila: A királyné udvara az Árpád-korban. In: Századok
136. (2002) 279-280. p , Móric tisztségére ugyanitt: 281. p.
Asztalnokmcstcrrc: ÁUO VII. köt. 2 2 6 , 250. p.; királynéi udvarbíróra: Fejér, CD IV/2. köt.
85 p.; ÁUO VII. köt. 503. p. Említi Karácsonyi, Nemzetségek 898. p.
Oszvald Ferenc: Adatok a magyarországi premontreiek Árpád-kori történetéhez. In: Művészettörténeti Értesítő 6. (1957) 247. p.
Karácsonyi, Nemzetségek 899. p.; Fülek: Engel, Arch. I. köt. 313. p , 1246-ban megszerzésére: Fejér, CD IV/1. köt. 405. p. Vatasomlyó 1258: HO VI. köt. 60. p. és Györffy György: Az

egyébként éppen akkor töltötte be, amikor Szigligeten sikerült szert tennie a birtokokra, így nem tudni, hogy az 1259-ben lezárult birtokperben valóban volt-e joga az
udvarnokok földjére, vagy csak befolyásának köszönhette a terület megszerzését.
Pok Móric személyét, birtokait figyelembe véve, érthetetlennek tűnik, miért
nem neki adta Béla király a várépítésre szánt területet és a várépítésre vonatkozó
engedélyt. Az 1270-ig felépült várak több, mint 30 százalékát az uralkodó legbelsőbb munkatársai építtették, akik többnyire a legmagasabb méltóságok betöltői
voltak és sokszor több várnak is a tulajdonosai, de építkeztek a szerényebb vagyonú, sőt jelentéktelenebb birtokosok is.42 A magyarázat talán az lehet, hogy Móric
1246-ban már megszerezte a Füleki várat, így esetleg Béla jobbnak látta nem neki
adni Szigligetet, de az is lehet, hogy nem tartotta elég hatalmasnak és gazdagnak
ahhoz, hogy várat tudjon építeni. Ellentétben a pannonhalmi apáttal, akinek anyagi
tehetségét ki is hangsúlyozta várépítést engedélyező oklevelünk.
A vár építésének költségeiről nincsenek adataink. Egyrészt a birtokkal járó tartozékok, az onnan befolyó jövedelem és a rendelkezésre álló munkaerő szolgálhattak alapul, bár mindez aligha volt elegendő. Szigligetnél semmiképpen sem, hiszen
az építkezés egy-két év alatt zajlott le, ez esetben legfeljebb az uradalmon élő munkaerőt, szakmunkát használhatták fel, de az anyagiakat saját erőből kellett megoldani. Az 1260. évi oklevél egyébként mellőzi az uradalom részletes ismertetését.
Azt megtudjuk ugyan, hogy a szigetet minden tartozékával: falvaival, erdőivel,
szőlőivel, kaszálóival, rétjeivel és halastavaival adta az uralkodó az apátnak, de arról, hogy név szerint melyek ezek a tartozékok, hallgat. Nagyságát, kiterjedését, értékét sem tudjuk, csupán abból következtethetünk, hogy 1262-ben, mikor Béla
visszavette a már felépült várral együtt, az apát három falut kapott cserébe, amelyből kettőn vár is áll. (A Zala megyei Bok föld, a Nyitra megyei Debrete várral
együtt, valamint a Somogy megyei Alma várral. 43 ) Értéke tehát nyilván ezekkel
egyenértékű. A vár tartozékaira mindenesetre utalnak későbbi források, erre az
utolsó fejezetben térek ki.
Az építkezésben részt vevő szabad munkaerő a tartozékokon élő szolgálónépekből tevődhetett össze, de lehetséges, hogy a monostor erre kötelezte a hegymagasi birtokán lakókat is. Szigligeten kétségtelen, hogy folyt már bizonyos fokú
kőkitermelés, az 1121. évi adat egyértelműen jelezte ezt. Az almádi monostor javára rendelkező Atyusz úgy adta ugyanis Zeglegeth predium felét a rajta élő népekkel
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Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I-IV. köt. Bp., 1963-1998. (A továbbiakban:
Györffy, Tört. földr.) III. köt. 519. p.
A magánépítkezéseket részletesebben Fügedi, Vár 29. p.
Pannonh. Rcndt. II. köt. 319-320. p.

a monostornak, hogy azok kötelesek voltak a monostor építkezéseiben részt venni:
követ fejteni és faragni. Ha kőfaragással foglalkozók már nem is biztos, hogy éltek
még itt 1260 körül, a kőfejtésre alkalmas bányák vagy hegyek ettől függetlenül
megmaradhattak, és ugyanolyan jó szolgálatot tehettek a várépítő apátnak is.
A vár felépítésénél az építtetőnek tehát saját anyagi bázisára is támaszkodnia
kellett, ami Pannonhalmának nyilván nem okozott gondot. Ez azonban mégis túl
egyszerű magyarázatnak tűnik arra, hogy miért éppen Pannonhalmát bízta meg az
uralkodó várépítéssel. A megoldás kulcsa talán Szigliget és Hegymagas összefüggésében kereshető, nevezetesen: lehetséges, hogy a XIII. század derekán felépült
vár olyan birtokon feküdt, amelynek neve ekkor még Hegymagas volt? Figyelemre
méltó, hogy a várépítésre alkalmas birtoknak nem volt valóságos neve a forrásokban, csupán szigetként jelölték, a Szigliget elnevezést pedig csak később kezdték rá
alkalmazni: attól az időszaktól kezdve, amikor a vár már a Pokok Mórichidai ágának kezében volt. Ám a pannonhalmi birtokláskor még nem Szigligetnek nevezték.
Ha elfogadnánk, hogy a szigetre a Hegymagas nevet értelmezték, akkor teljességgel érthető, hogy miért a pannonhalmi apátot bízta meg az uralkodó várépítéssel.
Pannonhalmának a XI. századtól volt birtoka Hegymagason, így a legegyszerűbb
volt az apátnak, mint a „várra alkalmas hegy" melletti legrangosabb birtokosnak
adni a várépítési engedélyt, aki hegymagasi bevételeit, munkaerejét is igénybe vehette. Kétségtelen, hogy volt valami összefüggés Hegymagas-Szigliget és a felépített vár között, hisz a késő-középkori források már teljesen egyértelműek a tekintetben, hogy a két terület összetartozott, s lehetséges, hogy így volt ez az Árpádkorban is. Csak példaként: a Mórichidai család XV. századi birtokpereiben a hegymagasi és szigligeti birtokaira vonatkozó iratait mindig együtt mutatta be, anélkül,
hogy bármelyik irat is ténylegesen tisztázta volna, hogy a vár melyik területen állt
és vajon miért illette meg a Mórichidaiakat. Nos, a felvetés egyelőre eldönthetetlen, őrizzük meg későbbre, hogy majd egyéb adatok bevonásával, határjárások
pontos követésével eldönthessük, milyen kapcsolatban állt Szigliget, Hegymagas
és a vár.

Szigliget a vár felépítése

után

A vár felépülésével a birtokviszonyok nem változtak meg azonnal, egészen
1344-ig megmaradt a királyi és magánbirtokok kettőssége, bár már mutatkoztak jelei, hogy a vár lassan magánkézbe vándorol. Miközben 1274-ben Mórichidai Miklós hegymagasi adománya kapcsán arról is értesültünk, hogy apjának: Móricnak
szigligeti birtoka még megvan, sőt a két birtok szomszédos, nem tudjuk, hogy a

várral mi történik. Jóformán csak 1300-tól vannak rá adatok, míg az Árpád-kor
végi zavaros állapotokban sorsát nehéz nyomon követni.
1300-ból ismerjük várnagyát, bizonyos Acinctust, a vár ura azonban homályban marad. Az oklevél nem is a várral kapcsolatos ügyben keletkezett, Tomaji Dénes özvegyének: Erzsébetnek hitbéréről és jegyajándékáról intézkedett. Tomaj
nembéli Losonci Leusták kielégítette özvegy rokonát, s egyúttal kötelezte magát,
hogy ha Acinctus, a szigligeti vár vámagya (castellanus de Sugliget) kárt tenne Erzsébetjavaiban, úgy azt neki kell saját költségén rendbe hoznia. 44 Nem valószínű,
hogy a Losonciaknak bármi közük volt a várhoz, legalábbis fonások erre egyáltalán nem utalnak se korábban, se később.
Három évtizeddel később keletkezett az az oklevél, amelyben a vár újabb tisztviselőit ismerhetjük meg: vámagyát és alvárnagyát. 1328-ban a fehérvári káptalan
elé járult egy hatalmaskodási ügyben Béli Ehellős fia: Mihály, akiről az oklevél azt
állítja, hogy egykor Tuz Pető mester szigligeti alvárnagya volt. 43 Személyükről
sokkal közelebbit nem tudunk meg; Pányoki Tuz Petőt nem sokkal ezután már a beregi ispáni székben találjuk. 46 Arra, hogy a vár egyértelműen királyi tulajdonban
van, csak 1344 februárjából ismerünk adatot. Ekkor adományozta ugyanis Lajos
király Tomaj birtokot Ládi Lőrinc fiának: Istvánnak kiváló érdemeiért. Azt a
Tomajt, amely — a z oklevél egyértelmű szövegezése szerint — addig Lajos Szigliget várához tartozott.47 Tomaj a Badacsony oldalában húzódott, és semmi kapcsolata az 1300-ban emlegetett Tomaj nembéli Losonciak birtokaival. 48
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Item sepedictus Leustacius obligavit se tali modo, quod usque ad dictum prenotatum
diem,
quoadusque sepedicta domina in domo sua debeat manere, comes Acinctus castellanus de
Sugliget ipsi domine vei ad eam pertinentibus damna inferret, de propriis laboribus et rebus
suis expedire teneatur, de aliis nocumenta inferentibus, videlicet de furibus et destructoribus
nihil assumendo. HO VIII. köt. 407-408. p. (DL 91144.).
comes MichaelfisJ filius Ehelleus de Beel, quondam vicecastellanus magistri Petheu Tuz dicti
de Zugligeth. DF 200136.; Veszpr. reg. 186. sz.
Pányoki Tuz Pető beregi ispánságára 1335-42 között: Engel, Arch. I. köt. 109. p.
quandam possessionem nostram Thomay vocatam in comitatu Zaladiensi in latere montis
Badachon a parte orientis aque Balatini propius adiacentem, cuius ecclesia parochialis in
honore beati Stephani protomartiris foret constructa, ad castrum nostrum Zeglygeth vocatum
pertinentem, cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis, eo iure quo ad nostram pertinere
dinoscitur collacionem,
a iurisdictione
dicti castri nostri Zygygeth sequestrando
imo
afferentes. Zala vármegye története. Oklevéltár. Szerk.: Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy
Gyula. I—II. köt. Bp., 1886-1890. (A továbbiakban: Zala.) I. köt. 415—419. p. (DL 92443.).
A Losonciaknak Lesencctomaj volt birtokukban, mely a Keszthelyi-hegység oldalában feküdt,
szigligeti területünktől nyugatra. Vö. Csánki III. köt. 116. p.

A két XIV. század eleji oklevél a vár birtokosainak kilétéről nem árul el sokat.
Valószínű, hogy 1300-ban várunk a Nyugat-Dunántúlon hatalmas Kőszegiek kezében lehetett, még ha erre nem is maradt tényleges adat; az 1328-ban kiállított oklevél viszont már a királyi birtoklás éveiben keletkezett. Jóllehet ez utóbbi oklevélben említett személyek 1328 előtt töltötték be a tisztségüket, Tuz Pető pedig —
későbbi beregi ispánsága alapján — vélhetően már Szigligeten is királyi szolgálatban állt. A vár királyi kézre kerülésének körülményeit és idejét nem ismerjük. Gyaníthatóan az 1320-as évek elejére tehető, összefüggésben Kanizsai Kakas Miklós
zalai ispáni címének elvesztésével, valamint a Kanizsai-kézen lévő Zala megyei
várak (Pölöske, Kanizsa) megvívásával. Ezek pontos ideje bizonytalan, így a szigligeti vár királyi kézre kerülését sem lehet pontosan meghatározni. 49
Korszakhatárunkat egy 1344 decemberében keletkezett relatio zárja, amelyben
a fehérvári káptalan Lajos király parancsára beiktatta Mórichidai II. Istvánt és Simont a nekik visszaadott szigligeti és hegymagasi birtokaikba, bizonyító irataik
bemutatása után. 50 Szerencsés, hogy éppen 1344-ből való mind az uralkodóra,
mind pedig a magánkézbe kerülésre vonatkozó adat. 1344 februárja még kétséget
sem hagy afelől, hogy a szigligeti vár (castrum Zeglygeth) a századforduló hatalmi
harcai után az uralkodó tulajdonában van, s lám szinte hónapokkal később, 1344
decemberében Lajos király Szigliget birtokot {possessio Zegligeth) visszaadja a
Mórichidai-család két jeles képviselőjének. Noha a birtokok neve már kétségtelenül megegyezik — ellentétben a XIII. századi adatokkal —, a kettő nem ugyanaz:
az egyik a vár, a másik a birtok!
A Mórichidaiaknak való visszajuttatás dokumentumai, azaz a parancslevél és a
beiktatás átirata szerencsés módon abban az 1424. évi peranyagban maradt fenn,
amely az ismeretlen Árpád-kori királyi oklevelet is megőrizte. A per során Mórichidai János bemutatta mindazokat az iratait, amelyek szigligeti és hegymagasi
birtokjogait igazolták. Ez a XIII. századból három oklevelet jelentett: az 1258., az
1259. és az 1274. évit. Az ezt követő negyedik oklevél az imént említett 1344. december 7-i irat volt, amelyben I. Lajos visszaadta a család XIII. században megszerzett birtokait. Nyilvánvaló tehát, mely okleveleket mutatták be a királynak
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A Kanizsaiak visszaszorítására cs az egyes várak megvívásának bizonytalanságára v.ö. Engel
Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310-1323). In: Századok 122. (1988) 89-147. p. Szigliget kapcsán: 130. p.; és Kristó Gyula: I. Károly király harcai a
tartományurak ellen (1310-1323). In: Századok 137. (2003) 297-347. p„ különösen: 342. p.
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Tanulmány végén közölve: 4. sz. oklevél. Említi: Veszpr. reg. 392. sz. A rcgcsztakötct adatával
ellentétben a kedvezményezettek nem Miklós vajda fia: István és unokája: Móric fia Simon, hanem Miklós vajda két unokája: II. István (I. István fia) cs Simon (III. Móric fia) voltak.

1344-ben Mórichidai Miklós vajda unokái: Simon és István jogaik igazolása végett. Tartalmát a három Árpád-kori iratnak jól ismerjük. Két szigligeti és egy hegymagasi földbirtok, amelyek egymásnak szomszédosai, várat azonban egyik sem
említ. (Leginkább persze csak az 1274. évi tehetné ezt meg.) S 1344-ben, miután a
király megvizsgálta az atyafiak bizonyítékait, a területet visszabocsátja nekik. A
beiktatás során a király és a fehérvári káptalan emberei más birtokosokat is találtak.
Pontosan visszaköszönnek a XIII. században megismert birtokok: a veszprémi
káptalané, továbbá Tapolcai Lőrinc birtoka felől másfél ekealjnyi föld, amely
utóbbit már az 1274. évi oklevél is külön kiemelt.
Mórichidai Simon és István régi jogaikra hivatkozva hozzájutottak tehát szigligeti és hegymagasi birtokaikhoz. Jóllehet a várat egyetlen szóval sem említik, négy
évvel később, 1348-ban egy itt folyó birtokper kapcsán már Simon alvárnagyát találjuk a várban: a birtokelhatárolás során ő tanúskodik. 31 Lehetséges, hogy az
1344. decemberi adománnyal már a várhoz is hozzájutott a család, de 1344 és 1348
között minden kétséget kizáróan birtokukba került.
Nincs adatunk arra, hogy a vár Mórichidai-kézbe jutásának volt-e valamilyen
előzménye, sem arra, hogy pontosan hogyan került hozzájuk. Csak találgatni lehet,
az mindenesetre tény, hogy a várra vonatkozó birtokjogukat később nem vitatta
senki. A XIII-XIV. század fordulójáról fennmaradt egy érdekes adat, amely a Pok
nemzetséget együtt említi a várral, ám valójában nem ad választ a bizonytalanságra. 1308-ban négy Pok-atyafi: Tamás fia János, Péter fia Móric, Sándor fia János és
Lóránd fia Pál, valamint a poki Szent István egyház prépostja járult a győri káptalan elé, hogy tanúsítsák: a veszprémi káptalan a zavaros idők elmúltával visszaszolgáltatja a poki kolostortól eltulajdonított egyházi ékszereket és öltözékeket. A
gazdag kincseket Kőszegi Péter püspöksége alatt vitték Veszprémbe, a szigligeti
vár elfoglalásának idején. 32 Felmerült olyan értelmezés, hogy Kőszegi Péter foglalta el várunkat 1285 körül, válaszul arra, hogy a Pok nembéli Mórichidaiak részt
vettek a Csákok 1276. évi veszprémi pusztításában, s így Kőszegi megkaparintotta,
majd Veszprémbe szállította a poki monostor szigligeti várban őrzött (vagy ide menekített) kincseit.3"1 Az oklevél szövege azonban erre nem utal, csupán azt írja,
hogy a szigligeti vár elfoglalásával egyidőben vitték el a kincseket. Honnan? —
nem tudni. A fenti értelmezés határozottan a Mórichidaiakat teszi meg a vár urá-
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Tanulmány vegén közölve: 5. sz. oklevél.
HO IV. köt. 116. p. (DF 229961.); Anjou-kori oklevéltár. (A továbbiakban: Anjou.) II. köt.
Szerk.: Kristó Gyula. Budapest - Szeged, 1992. 434. sz.
Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977. (A továbbiakban: Gutheil, Veszprém.)
238-240. p. Az oklevél helytelen értelmezésére Solymosi László hívta fel a figyelmemet.

nak, összekapcsolva a két momentumot, nevezetesen azt, hogy a poki monostor a
nemzetség monostora volt, valamint, hogy a család az Árpád-kor végi villongásokban a Csákok oldalán állt. Ez utóbbit igazolja az 1280-ból fennmaradt kiközösítő
levél, amelyben Péter püspök kiközösítette az egyházból Móric fiait: Miklós erdélyi vajdát, hegymagasi birtokost, továbbá ennek testvéreit: Móricot, Istvánt és Domonkost, mert azok, miután közreműködtek a székesegyház pusztításában, a
veszprémi egyház más birtokait is felprédálták. 34 Hanem arra, hogy a vár az ő kezükbe került volna, sőt a távoli poki kincseket ide hozták volna, nincs bizonyíték.
Az 1250-es években láttuk Poki Mórichidai Móric törekvését, hogy a nemzetségen
belül viszonylagos önállóságot szerezzen, erre mutatott az önálló birtokpolitika és
a Mórichidán történt monostoralapítás is. Ezek után a közös nemzetségi monostor
kincseit vajon miért menekítették volna a várba? Sőt, mi bizonyítja egyáltalán azt,
hogy a vár Mórichidai kézre került? Kérdéses, hogy ha a XIII. század végén a Kőszegiek elfoglalták a várat, akkor azt valóban a Mórichidaiaktól hódították el? Láttuk, hogy a XIV. század harmadára-közepére a vár visszakerült az uralkodó tulajdonába, s valószínűleg királyi várként kezelték IV. Béla óta, ám az is igaz, hogy a
XIV. század közepén könnyűszerrel vándorolt át Mórichidai Simon kezébe. Nem
kizárt, hogy Simon nagyapja: Miklós vajda a zavaros időszakot kihasználva tényleg rátette kezét az 1270-80-as években, ám az nem valószínű, hogy a poki egyházi
ékszerek is ide kerültek volna. Erre az 1308. évi oklevél nem utal, de a körülmények sem indokolnák. Meglehet, hogy 1308-ban a kincsek elrablásának idejét éppen azért jelölték a szigligeti vár elfoglalásával, mert ezzel a Pok nemzetség és a
vár közötti kapcsolatra akartak utalni (azonos birokos?), ám abból, hogy az oklevél
szövegezőinek tollát éppen milyen szándék vezette, bajos volna várunk Árpád-kor
végi birtokviszonyaira következtetni.
Érdemes inkább visszakanyarodni az említett XIV. század eleji adatokhoz, nevezetesen az 1300. és az 1308. évi oklevelekhez. Az írott forrásokban ez az első
megjelenése annak, hogy a várra már a Szigliget elnevezést alkalmazzák a korábbi
helynélküliség, vagy sziget szó helyett. 1300-ban Sugliget, 1308-ban pedig Zuglige/ként szerepel a vár. Minden bizonnyal a dominánsabb birtokról nevezték el, ez
pedig most már egyértelműen Szigliget birtok. Ettől függetlenül lehetséges, hogy a
várat ténylegesen a hegymagasi birtok ölelte körül. Akárhogy is legyen, Szigliget
szó az 1300-as évek elejétől már a várat és az őt körülvevő birtokokat jelöli, amely
1344-től már egyértelműen castrum Zeglygethkéni szerepel, 1344 után pedig vég-

54

DF 200034; Gutheil, Veszprém 239-240. p.

érvényesen (Hegymagassal együtt) a Mórichidaiak kezében van — legalábbis Újlaki Miklós feltűnéséig. A birtokok és a vár topográfiai helyzetére, az uradalom
kérdésére a tanulmány végén térek vissza, ez vélhetőleg megoldást fog adni több
nyitva maradt kérdésre is.

2. A Mórichidaiak birtokaként
Az új korszak viszonylag békés időszak a vár történetében, legalábbis az 1430-as
évekig. A Mórichidaiak Árpád-kori birtokszerző politikája, majd a XIII-XIV. század fordulójának villongásai után Szigliget birtokviszonyai megszilárdultak:
1344-48 után vitathatatlanul és minden jogalappal a Mórichidai család tulajdonába került, s a vár uradalma is határozott körvonalakat kapott. A család csillaga
azonban a XV. század közepére leáldozott: a nagyhatalmú Újlaki Miklós tette rá
kezét Szigligetre, mint oly sok más dunántúli várra, s csak halála után tettek a
Mórichidaiak kísérletet arra, hogy egykori jogos tulajdonukat visszaszerezzék —
sikertelenül.
A várról az Anjou-korban rendkívül kevés adatunk van: 1344 és 1348 után
1408-ig egyáltalán nem említik. Ezután a XV. század elejének még mindig ritkás
forrásanyagát átszövik a helyi hatalmaskodásokról és határperekről szóló emlékek. Noha az 1344. év egyik főszereplőjének Simonnak fia: János mester a XV.
század első felében még biztos kézzel irányítja a váruradalmat, halála után a család
gyengülni kezd, s a Zsigmond király uralkodását követő évek zavaros időszakában
Szigliget több kézen vándorol át. Vajon kereshető-e a vár elvesztésének oka abban
is — a család meggyengülése mellett —, hogy az Anjou-kor végére a Dunántúl
kezdett kiesni a Mórichidaiak birtokpolitikájának reflektorfényéből? A XIV. század és a XV. század első felének vizsgálata éppen ebből a szempontból lenne érdekes: milyen súlyt jelentett Szigliget a család birtokai között, milyen volt birtok- és
várnagyi politikájuk. Megítéléséhez alapos családtörténeti kutatást kellene folytatni, ami azonban nem célja a jelen tanulmánynak, így a kérdésre a teljesség igénye
nélkül csak röviden térek ki.
A Mórichidaiak, mint a Pok nemzetség ágának gyökere Győr megyébe vezet, a
XIV. századra azonban más jelentős birtokaik is voltak az ország különböző pontjain: a Dunántúl mellett Szlavóniában és a Szamos-Kőrösök vidékén. A XIII. század közepétől-végétől a Kraszna megyei Somlyó vára is birtokukba került, 33
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Györffy, Tört. fóldr. III. köt. 519. p.

Móric, asztalnokmester
1219-1235

Móric, pohárnokmester
1246-1269

Miklós, erdélyi vajda
1270-1319

Móric, győri ispán
1319-1340

István, máramarosi ispán
1319-1327

Miklós
1319-1326

Simon, horvát bán
1326-1374
[Lackfi?] Katalin
1359-1379

Anna
1351-1355
Bátori László
1351-1355

István
1326-1344

János
1375-1425
Johanna, Fraknói Miklós leánya
1378

István
1375-1399

Miklós
1401-1425

Simon
1401-1430
Margit, Dombai György leánya
1433

Móric
1424-1441
meggyesaljai Móroc

László
1445-1490
1490. szept. 24. c. utód nélkül
Kompolti Zsófia

István
1429

István
1445-1492
t 1493. jan. l . c . utód nélkül
Margit, M. Kenderes
János leánya

1. ábra: A Mórichidai család leszármazási táblája. (Engel Pál: Genealógia c. munkája alapján)

1306-ban pedig a Kőrös megyei Izdenc is övéké. 36 Lehetséges, hogy a szigligeti
várat és birtokot visszakapó Simon és II. István megosztoztak a dunántúli és kelet-magyarországi birtokaikon, úgy tűnik ugyanis, hogy Simon nem törekedett birtokszerzésre a keleti területeken, holott betöltött itt is tisztségeket. 37 Miután II.
Istvánt 1344 után már nem említik forrásaink, Simon a távoli Somlyó várát nem
tartotta meg, hanem 1351 -ben átengedte Anna nővérének a leánynegyed fejében, 38
Annán keresztül pedig férje családja: a Bátoriak kezébe került. Simon mindemellett szép karriert futott be: az 1340-es évek végétől számos megye ispáni tisztét betöltötte, végül horvát bán lett, így a király tanácsadói testületébe is bekerült. 39 Noha
báni tisztségét csak két évig viselte, halála után keltezett oklevelek is gyakran ezen
a címén emlegették. 60 A XV. század elején a család a Kőrös megyei Berzőcén
castellumot építtetett, 61 Simon fia: János pedig még udvari lovag és az aula tagja, 62
de családi fészkükben, a Dunántúlon már hamarosan birtokaik megszorítására
kényszerültek. Az 1430-as évek elején egykori székhelyüket: Mórichidát, ahol
nemzetségi monostoruk is állt, elzálogosították Garai Miklósnak, ahogy két másik
falujuk, Ménfő és Szemere is a Garaiak kezébe került. 63 Még az elzálogosítás előtt,
1424-ben János kölcsönös örökösödési szerződést kötött a szántai Lackókkal. 64
Mórichidai részről János, János fiai: Miklós és II. Simon, valamint unokája (II. Simon fia): IV. Móric; Lack részről pedig Jakab (egykori erdélyi vajda) és fia: László,
valamint Lack Dávid (volt szlavón bán, Jakab fivére) és fia: György megállapodtak
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1306-ban említik az izdcnci várnagyot: Pousát. A v á m a g y Mórichidai Miklós várnagya volt,
hiszen az 1306. évi, Izdenc birtokhatáraival kapcsolatos oklevelet Mórichidai leszármazott:
Móric fia: Simon (Miklós vajda unokája) íratja át a csázmai káptalannal. DL 33746. (Anjou
II. köt. 25. sz.)
1 362-64: szatmári, máramarosi, ugocsai, kraszanai ispán. Engel, Arch. II. köt. 159. p. Birtokaik megosztására: Fejér, CD VIII/5. köt. 277. p.; Karácsonyi, Nemzetségek 900. p.
Anjoukori okmánytár. Codcx diplomatícus Hungaricus Andcgavcnsis. Szcrk.: Nagy Imre,
Tasnádi Nagy Gyula. I-VII. köt. Bp., 1878-1920. V. köt. 532. p.
Simon tisztségei a teljesség igénye nélkül: győri és bakonyi ispán, majd sárosi és szepesi ispán, ezután pozsonyi ispán, varasdi ispán, azután szatmári, máramarosi, ugocsai, krasznai ispán. Végül szlavón bán. Lásd erre Engel, Arch. I. köt. 23., 101., 133., 146., 166., 171., 123.,
188-189., 196., 217., 224. p.; II. köt. 159. p. Mcggyesi, Meggyesaljaiként. Továbbá Engel
Pál: Nagy Lajos bárói. In: Történelmi Szemle 28. (1985) 410-411. p.
Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklcvéltár. I—II. köt. Sopron, 1889-1891. (A továbbiakban: Sopron.) I. köt. 416. p. (1375)
1424-ben már emlegetik az örökösödési szerződésben. Engel, Arch. I. köt. 279. p.
Uo. II. köt. 492. p.
Engel Pál: Uradalomszervezés a Dunántúlon a XIV-XV. században. In: Tanulmányok Pápa
város történetéből. II. köt. Szerk.: Hcrmann István. Pápa, 1996. 21-22. p.
Tanulmány végén közölve: 6. sz. oklevél (DL 11517.).

abban, hogy egymást kölcsönösen testvérül fogadják, és ha örökösök hátrahagyása
nélkül halnának meg, birtokaik a másik családra szállnak. A felsorolt Mórichidai
birtokok az alábbiak voltak: Izdenc vára, Berzőce birtok, Szigliget vára, Mórichida
birtok, Meggyes birtok. Lack részről pedig a következők: Bálványos vár (Belső-Szolnok megye), Kentelke (Doboka), Sólyomkő vár (Bihar), Németi és Szarvas
(Valkó). 63 A szerződés eredménytelenségét és a Mórichidaiak gyengeségét jól jelzi, hogy néhány évtizeddel később, amikor Bálványos és Sólyomkő valóban megürültek, a szerződés szerinti örökösök egyáltalán nem hallattak magukról.
Sólyomkőt a birtokos Lack Jakab fiától: Lászlótól Zsigmond 1435-ben elkobozta
hamispénzverés és egyéb bűnök miatt, hogy aztán Kusaly Jakcs László és Losonci
Bánfi István kezébe kerüljön zálogbirtokként. 66 A másik birtokot, Bálványost pedig, mivel 1456-ban Lack Dávid ága kihalt, Losonci Dezsőfi László, Várdai István
és Aladár kapta meg. 67 A Mórichidaiak örökösként való tehetetlenségét csak tetézi,
hogy már 1437 előtt elzálogosították Berzőce castellumot. 68
A rövid birtoktörténeti adatokból az tűnik ki, hogy a XIV. században még birtokaikat gyarapították, ami a XIII. század végi törekvéseik folytatása. Igen lényeges
pont, hogy az Anjouk által létrehozott honor-rendszerben Simon magánvárként
bírta Szigligetet. Ebben minden bizonnyal annak is szerepe volt, hogy a vár éppen
az egyik nemesi irányítású megyében, Zalában állt.69 A várra vonatkozó adománylevél nem maradt fenn, és valószínűleg — látva a XIII. századi előzményeket —
nem is volt ilyen. A szigligeti birtokot azonban az uralkodóperpetuopossidendcim
adta vissza 1344-ben, így ez talán a várra is vonatkozott. Simon számos tisztsége
révén (több megye ispánjaként és királyi várak honor-birtokosaként) szolgálta az
uralkodót, ezek mellett azonban különös jelentőségű lehetett számára Szigliget,
mint saját kezelésű vára. Itt nyilván nem sokat tartózkodott és a vár igazgatását várnagyaira bízta. A XIV. században sajnos mindössze egyetlen tisztségviselőjét ismerjük, bizonyos Henrik fia: János alvámagyot 1348-ból, akit Simon határperében
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Kentelke esetében Lázár Miklósra hagyatkoztam, ez a birtoknév ugyanis a M O L fotómásolatán olvashatatlan. Lázár Miklós: A két Laczk család eredete. In: Turul 2. (1884) 114. p. (A továbbiakban: Lázár, Laczk.)
Engel, Királyi hatalom 62. p.; Engel, Arch. I. köt. 414. p.
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Erre lásd: Holub, Zala; Engel Pál: Honor, vár, ispánság. In: Századok 116. (1982) 914-915. p.

említenek mint jelenlevőt és a határjárásban résztvevőt. 70 Valószínűleg a várnagy-alvámagy feladatai közé tartozott ura képviselete peres ügyekben is, legalábbis erre mutat egy későbbi, XV. századi eset is. Egyéb rá vonatkozó adatokat
nem ismerünk, így Henrik fia: János származását, sorsát nem lehet nyomon követni. Simon bán tisztségeihez kötődő királyi várakban mindenesetre nem szerepel,
ami adatok hiányával is magyarázható, de inkább az a valószínű, hogy Simon bán
saját uradalmának igazgatását szétválasztotta szolgálati birtokaitól.
Szigliget fontosságát az Anjou-korban mindössze azzal a — források hiányában — meglehetősen egyszerű érvvel lehet alátámasztani, hogy magánvárként jelentős lehetett abban a korszakban, amelyben a királyi várak túlsúlya voltjellemző.
Egyéb adatok bevonásával érdemes lesz majd alaposabban megvizsgálni a következő kérdéseket: 1. a Mórichidaiak egyéb birtokairól, ezen belül Izdencről mit
árulnak el a források, nevezetesen milyen önálló politikát folytattak itt birtokosaik;
2. Simon bán tisztségei mennyiben befolyásolták önálló birtokpolitikáját. Egyáltalán érdemes-e elválasztani az önálló birtokpolitikát tisztségeitől, a fokozatos előrelépéstől, illetve az ezekhez kapcsolódó uradalmak igazgatásától. Noha északkeletMagyarországon is több megyében betöltötte az ispán tisztet (1350-51: Sáros és
Szepes megye, majd az 1360-as években Szatmár, Máramaros, Ugocsa, Kraszna),
saját birtokai közül Somlyó várát mégsem tartotta meg. Elete végén, amikor a báni
méltóságot viselte, nyilván az itteni déli területekre összpontosította figyelmét,
nem jelenti azt, hogy a XV. században megfigyelhető dunántúli hanyatlás gyökerei
már ebben a korszakban kereshetők? 3. Érdekes kérdés lenne az is, hogy a XIV.
században folytak-e építkezések a szigligeti várban, illetve ezek milyen jellegűek
és nagyságrendűek voltak. A régész ásója sokat elárulhat arról, mennyiben volt jelentős a vár a Mórichidai-birtokokon belül, sokat tartózkodhattak-e Szigligeten,
milyen jellegű épületekkel lehetett ekkor számolni, s ez — összehasonlítva egyéb
korabeli várakkal — milyen eredményt mutat.
Mórichidai Simon 1375 körül bekövetkezett halála után fia: János idejében már
valamivel több adat maradt fenn a várról. Ezek ugyan a Zsigmond haláláig tartó
időszakban leginkább csak a helyi torzsalkodásokra szorítkoznak. 1408-ban például Szenthalasi István, Szentiváni Demeter és László perelték be a zalai közgyűlés
előtt Mórichidai Jánost, hogy az elfoglalta és Szigliget várához csatolta az Edelics
határain belül álló nagyfői halastavukat. 71 Az ügyről és a felperesekről nem hal-
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lünk többet; néhány héttel később azonban maga János fordult a zalai nemesi közgyűléshez egy másik ügy kapcsán. János a veszprémi káptalannal karöltve tiltakozott a lövöldi perjel tette ellen, aki János Újfalu birtokát, a káptalannak pedig
Nagyrét területét foglalta saját határai közé.' 2 Ez utóbbi lesz az első jele annak a
hosszú pereskedésnek, amely még 1424-ben is folyik a három fél között. A per végét nem ismerjük meg, azonban a részletekbe menő határkiigazítások kitűnő adatokkal szolgálnak a szigligeti vár uradalmának tisztázására, erre a későbbiekben
térek majd vissza.
János a XIV-XV. század fordulóján még az aula tagja volt, de apjához hasonló
magas tisztséget már nem viselt.7"1 Perei kapcsán megismerjük néhány familiárisát:
1408-ban a lövöldi perjellel való vitában Szenei Budai Benedek képviselte János érdekeit. Tizenegy évvel később, 1419-ben pedig Tomaji László volt képviselője, aki
egyúttal a szigligeti vámagy volt.74 Tomaji László tizenhét évvel később, 1433-ban
ismét előkerül mint Mórichidai-familiáris. 75 Szenei Benedekről több adatot nem ismerek, de lehetséges, hogy Tomaji Lászlóhoz hasonlóan ő is a szigligeti vár várnagya volt. A várnagy, mint helyben tartózkodó nyilván kitűnő helyismerettel rendelkezett, így peres ügyekben legalkalmasabb képviselője lehetett urának. Ugyanez
volt a helyzet 1348-ban is, Henrik fia: János esetében. A Tomaj iakkal való kapcsolatra már a XIV. század elején is volt példa.
Zsigmond király halála és az azt követő polgárháborús évek Szigliget történetén
is nyomot hagytak. Szigliget helyzetét nehezítette, hogy a vár urai, a Mórichidaiak
határozottan meggyengültek: az 1440-es években életben lévő egyetlen sarj: Móric
még csak gyermek. Láttuk, hogy nagy atyja: János mester 1424-ben még örökösödési szerződést kötött a Szántai Lackókkal, aminek bő tíz évvel később már semmiféle eredménye nem volt. Sikertelenségük részben azzal magyarázható, hogy a
családnak nem volt cselekvőképes tagja. A szerződés megkötésekor nem tudni, Jánost mi motiválhatta: utódlását és öröklését biztonságban érezve (két fia van ekkor
életben: Miklós és Simon, valamint egy unokája: Móric) remélte a szántai Lackók
birtokait megszerezni? Vagy inkább az újonnan felemelkedett, 1423-ban bárói
rangra emelt, nagyhatalmú Lackók támogatását igyekezett megnyerni? Lack Jakab
az erdélyi vajdai méltóságot viselte a század elején, Dávid pedig szlavón báni címet, a Mórichidaiak viszont ekkor már csak másodvonalbeli nemeseknek számi-
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tottak, így feltehetően jónak látták a Lackókkal való együttműködést. 76 Bár a szerződés kölcsönös támogatásról nem szól, nyilván ez lehetett mögöttes tartalma,
Mórichidai János pedig bátran kínálta fel birtokait, amikor öröklését még biztosítva
látta. A szerződésben felsorolt birtokok a család birtokállományának csúcspontját jelentették, még a valóságosan kézben tartott területeket jelölték. Izdenc 1424-ben
még ténylegesen övék, hiszen hat évvel később, 1430-ban Mórichidai várnagyot
találunk a várban. 77 Berzőce szintén valóságos tulajdonukat képezte, Simon fia:
Móric zálogosítja majd el 1437 előtt, de feltehetően csak 1424 után; Mórichida,
Meggyes és Szigliget is a sajátjuk még. János elképzelése és szerződéskötése azonban nem a várt eredményt hozta, fiai és unokája kezei közül egyre inkább csúsztak
ki birtokaik. 1430 előtt bekövetkezett halálával a család határozottan meggyengült.7* Ekkor már egyik fia: Miklós is halott, legalábbis 1425 után többször már
nem fordul elő.79 Másik fia: Simon pedig feltehetően 1433 folyamán hunyt el hátrahagyva a kiskorú Móricot. Ezen év november 9-én ugyanis már Simon özvegyként
emlegetett felesége: Margit nevez ki gyámot az apa nélkül maradt Móric számára.
A gyámot (tutor etprotector, defensor) Rozgonyi Simon veszprémi püspök személyében találta meg. A gyámsággal együtt járt minden birtok és vár kezelési joga,
így természetesen Szigligeté is. A püspöknek kötelessége volt megtartani érdemeik szerint Móric familiárisait (közöttük vannak Szigliget várnagyai is), valamint,
ha peres ügy lenne folyamatban, azt folytatnia kellett.80 A gyámság és a birtokok
feletti rendelkezési jog valószínűleg éppen Szigligetet érintette a leginkább, hiszen
a Rozgonyiak ekkor a Dunántúl befolyásos urai voltak, s a kezükben tartott királyi
uradalmak a fél Dunántúlt, valamint a Felvidék egy részét átfogták. 81 Éppen ebben
az évben, 1433-ban a Szigligethez közeli Hegyesd vára is kezükre került zálogbirtokként. 82 A Rozgonyiaknak nagyon jól jöhetett, hogy Mórichidai Simon halálával
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a család meglehetősen ingatag alapokra került, hiszen a gyámsággal együtt Hegyesd vára után Szigliget is az ölükbe hullhatott vagy legalábbis annakjövedelmei.
Néhány évvel később, 1436. április 13-án azonban arról értesülünk, hogy a kiskorú
Móric birtokainak oltalmazója és őrzője Dombai György, Margit özvegyasszony
apja. 8j Vajon mindkét gyám gyakorolta jogait? Az 1436-ból fennmaradt adat egy
peres ügy részét képezi, amelyben Dombai Györggyel, mint Móric gyámjával álltak perben. Ha feltételezzük, hogy Rozgonyi Simon gyámmá történt kinevezése
életbe is lépett, úgy Dombai György ezt követően 1434-35 folyamán, legkésőbb
1436 tavaszáig váltotta őt fel. Jóllehet az 1433. évi oklevél szövegezése szerint
Margit személyesen ment a veszprémi káptalan elé, hogy Rozgonyi Simon gyámságáról bevallást tegyen, ez az intézkedés gyaníthatóan mégsem lépett életbe.
Rozgonyi Simon ténykedéséről ugyanis semmiféle adatunk nincs. Van ellenben
1436-ból több adat, amelyek Dombai György működését igazolják. 1436 augusztusában Mórichidai Móric és nagyatyja: Dombai György nem tettek eleget annak a
rendeletnek, amely szerint a Rábán hidat kell építeniük a béli apát számára.84 Ezt követi egy 1436. október 3-án kelt panaszlevél, amelyben Gersei László és Pető tiltakoztak néhai Dombai György, Mórichidai Móric (itt de Izdenc megjelöléssel) és
Mersei György volt szigligeti várnagy ellen, akiknek hegymagasi jobbágyai kifosztották a felperesek más faluban lakó jobbágyait. 83 Míg Rozgonyi Simon tényleges
működéséről hallgatnak a források, Dombai György többször is szerepel Móric helyett vagy mellett önálló jogi cselekvőképességei személyként. A kiskorú Móric
gyámja tehát kétségtelenül az anyai ágon lévő nagyapa, azaz Dombai György lett,
aki Mórichidai Simon halála után mint a legközelebbi férfirokon vette kezébe a család birtokiigyeit. Rozgonyi valószínűleg a két időszak közötti űrt igyekezett kihasználni, hogy rátegye kezét a Mórichidai-birtokokra, legfőképpen pedig dunántúli
erősségükre: Szigligetre. A gyámság időszaka mindenesetre nem volt hosszú, Dombai György az 1436 októberében kelt oklevél szövegezése szerint már halott. Ezután
Rozgonyi Simonról se hallunk többet, jogait nem próbálta feléleszteni.
A kiskorú Móric gyámsága körüli huzavona előrevetíti a XV. század közepének
- második felének eseményeit. A Mórichidai család végleg elvesztette egykori erejét, egyetlen tagja kiskorú, így birtokai teljesen kiszolgáltatottak lettek az új „hódítóknak". Szigliget kapcsán sokáig nem is hallani róluk, csak a század nyolcvanas
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éveinek végén kerülnek ismét rivaldafénybe, amikor tiltakoznak az Újlakiak szigligeti birtoklása ellen. Ám minden kísérletük kudarcba fullad. A Zsigmond-kort
követő polgárháborús időszakban a vár kikerült irányításuk alól, s nem is tudták
többé visszaszerezni.
Az 1440-ben megkoronázott két királlyal Szigliget mint Zala megyei vár Ulászló táborába sodródott. A várban hamarosan a Gersei Petőket találjuk, akik hosszú
éveken keresztül voltak zalai ispánok (1404-38 között, majd 1441—48-ig86), smint
Ulászló-hívek, megyéjük egyik szilárd bástyáját alkotta az Ulászló-pártnak. A
Gersei Pető testvérek: László és Péter irányítása alatt állt számos nyugat-zalai vár:
Rezi, Tátika, Kemend, továbbá Szentgróton is volt várnagyuk. 87 Sümeg és Hegyesd a veszprémi püspök birtokában volt, 88 Csobáncról pedig a XIV-XV. században meglehetősen keveset tudunk. 89 Az itt fekvő várak közül jelesül csak Szigliget
hiányzott. A Gerseiek nem is sokáig késlekedtek. 1440 decemberéből származik
első adatunk, hogy Szigligeten is megvetették a lábukat. Ulászló egy december
7-én kelt mandatumában közli, hogy Csabi István fia: György, aki az V. László-párti Szécsi János familiárisa, valamint osztályostestvére Csabi Miklós fia: László elpusztították Gersei László és Péter néhány zalai birtokát és elfoglalták Szigliget
várát is. Ezért elrendeli, hogy a károkat szenvedett Gersei-testvéreket vezessék
vissza birtokaikba, amire viszont a Csabiak részéről ellentmondókat találtak, így
az ügyet elhalasztották. 90 Valószínűleg Szigliget gazdátlanul állt 1436 óta, s az
1440-es évek zűrzavaros állapotában hol a Gerseiek, hol a Szécsiek, vagy azok familiárisai tették rá kezüket. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Csabiak benyomulásakor uruk, Szécsi János még zalai ispán volt.91 A források szerint ebben az
időszakban többen tartottak igényt Szigligetre, ráadásul az uralkodó is megpróbálta felhasználni birtokadományként hívek toborzására. Mindez arra utal, hogy a
Mórichidai-gyám elhunyta óta senki nem tartotta kézben, s nem is követhető pontosan, hogy az adományok és igényt tartók mögött ki is ült a várban ténylegesen.
Az Ulászló által kiadott 1440. december 7-i mandatum örök birtoklásra szánta és
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adta vissza a Gerseieknek a felperzselt birtokokat és a várat, noha végül nem iktatták be őket. Valamivel több, mint fél évvel később azonban Ulászló már másnak
adja Szigligetet, nevezetesen Némái Kolos Jeromosnak, valamint Jári Baroc Balázsnak és Mihálynak. Az 1441. szeptember 9-én kiadott adománylevélben Ulászló királyi várként említi (castrum nostrum), amit minden tartozékával együtt ad
örök birtoklásra, s csak abban az esetben veheti vissza ő, vagy utódai, ha 200 jobbágyteleknyi földet adnak érte cserébe. 92 Ulászló — az oklevél szövegezése szerint
— hüségük és a hadi szolgálatokban való jelességük miatt adományozta nekik
Szigligetet, holott a három személy Garai-familiáris volt, azaz Ulászló ellenfelének, V. László hívének táborába tartozott. Hármuk közül a Dunántúlon Kolos Jeromos volt a legotthonosabb, lévén ebben az időszakban a nem túl távoli Somlón
várnagy, előtte pedig Cseszneken viselte ugyanezt a tisztséget.9"5 Ulászló szándéka
kétségtelenül V. László híveinek átcsábítása volt saját oldalára, de nem tudni, hogy
a várat valójában Kolos Jeromosék szemelték-e ki maguknak. Az adomány vagy
Kolos Jeromos és a Baroc-testvérek igénye azonban nélkülözte a realitást és a vár
soha nem került kezükbe. Figyelemre méltó azonban, hogy Ulászló királyi várként
tüntette fel Szigligetet, holott nincs adat arra, hogy tényleg kezébe került volna. A
valóságosan várban ülők ugyanis a Gersei-fivérek lehettek. Jóllehet 1440-ben nem
iktatták be őket, a várat mégiscsak visszaszerezték a Csabiaktól. Erre azok az
1441^42-ből származó közvetett adatok utalnak, amelyek a várnagyok kilétét fedik fel. Berki Fórisról és Pálról van szó, akikről más forrásokból tudjuk, hogy
Gersei-familiárisok voltak. Egy 1442. január 30-án kelt pápai levélben az egyházfő
kiátkozta Berki Fóris szigligeti várnagyot, mert az társaival együtt megtámadta az
almádi bencés monostort, javait pusztította és az apátot elűzte. 94 Ennél még nyilvánvalóbb a Fóris és Pál által kiadott, Szigliget várában datált (ex castro Zeglegeth)
panaszlevél, amelyben tájékoztatják urukat, Gersei Pető László zalai ispánt, hogy
egy tapolcai lakos megkárosította Gersei Újfalujának javait (ez Szigliget tartozéka!) és ezért kártérítést követelnek. 93 A levél sajnos csak napi dátummal van ellátva
(július 20.), pontos évszáma hiányzik. A hátoldalon feltüntetett Gersei László zalai
ispáni címzéséből azonban tudjuk, hogy 1441^4-8 között írhatták, amit tovább szű-
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kit az a tény, hogy 1445-ben már Újlaki kezén van a vár. A két várnagy tehát valamikor 1441-45 között írhatta levelét. Fóris egyébként még a későbbiekben is előkerül mint Gersei-familiáris, 1447-ben említik egy hatalmaskodás résztvevőjeként. 96 Mindez azt jelzi, hogy a Csabi-féle elfoglalás csupán átmeneti volt, ahogy a
Némái Kolosnak és a Baroc-testvéreknek szánt adomány sem lépett soha életbe.
Mivel a Csabi-ügy pontos végét nem ismerjük, nem kizárt, hogy a Csabiak tiltakozásakor került rövid időre Ulászló kezébe Szigliget (vagy legalábbis az uralkodó
értelmezte úgy, hogy valamiért a koronára háramlott — talán a Gerseiek hűtlenek?), hogy aztán ismét a Gerseiek, illetve familiárisaik üljenek bele.
A Gerseiek azonban ugyancsak rövid ideig tartották kezükben a várat, Ulászló
1443-44. évi török elleni hadjárata idején ugyanis az V. László-párti Rozgonyi
Rénold a Dunántúlon erőre kapott. Több nyugat-dunántúli várat foglalt el fivérével
együtt, köztük valószínűleg Szigligetet is, aminek visszaszerzését egy 1448. március 7-én kiállított oklevél említi. Ebben a zalai nemesek egyeteme jelenti a kormányzónak, hogy korábban a lövöldi monostor Tapolcán fortalíciumot épített válaszul arra, hogy Gersei László és Péter a lövöldiek által alapított tapolcai egyházban károkat okoztak. A fortalíciumba helyezett zsoldosok rendre fosztogatták a
környéket, többek között Szigliget várát és a tihanyi monostort el is foglalták, míg
aztán a Gerseiek familiárisaikkal, valamint Alsólendvai Bánfi Pállal együtt kiűzték
őket onnan. 97 Noha az oklevél nem jelölte meg az ellenfeleket, se a harcok idejét,
mindez a Rozgonyiakkal lesz összefüggésben. 1443-ban Rozgonyi Rénold emberei voltak Tapolcán, novemberben pedig Keszthelyen maga a testvérpár: Rénold és
Osvát. A Gerseiek végül Ulászló segítségével füstölték ki Szigligetről az idegen
zsoldosokat — írja az oklevél, ahogy Tapolcáról, Tihanyból és Keszthelyről is. Ez
1444 februárjáig történhetett meg, ekkor ugyanis már a Rozgonyi- és Gersei-fivérek békekötéséről olvashatunk. 98 A vár Rozgonyi-kézre kerülése egyébként ismét
szűkíti Berki Fórisék várnagyi tisztségének idejét: 1441 - 4 3 között tölthették be ezt
a posztot. Miután a vár ismét a Gerseiek kezébe került és még bő egy esztendeig az
övéké maradt, már nincs pontos adat arra, hogy kik voltak a várnagyok.
A polgárháborús időszak végével Szigliget helyzete is állandósult, 1445-ben az
Újlaki Miklós tette rá kezét, s végérvényesen a család birtokában maradt. 1445 októberéből ismerjük az első forrást, amely már az Újlaki-birtoklásról tanúskodik.
Ám érdekesebb talán egy ennél korábbi, május 12-én datált irat, amely Szigligetet a
Héderváriakkal hozza kapcsolatba. Jóllehet a Héderváriak se ezelőtt, se ezután
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nem kerülnek kapcsolatba a várral, 1445. évi említésük nyitja lehet annak, hogy
Újlaki hogyan, milyen módon jutott hozzá várunkhoz. 1445. május 12-én
Hédervári László pannonhalmi apát saját és Pál testvére nevében megtiltotta
Rozgonyi György országbírónak, hogy Szigliget várát tartozékaival együtt Újlaki
Miklós és Hunyadi János kezére bocsássa, mert az 3000 aranyforint zálogösszeg
erejéig őket illeti. Amíg Újlaki és Hunyadi ki nem fizetik nekik a zálogösszeget,
addig kezüket nem tehetik rá a várra." Csupán fél évvel ezután, október 15-én
azonban minden kétséget kizáróan Újlaki birtokai között sorolják fel. 100 Nincs
semmiféle adat arra, ki s mikor zálogosíthatta el a Hédervári-fivéreknek a várat,
ahogy arra sem, miért éppen nekik. Tény azonban, hogy többet nem hallatnak magukról, Újlaki nyilván kifizette a nekik járó zálogösszeget.
Kísérteties a hasonlóság Hegyesd és Szigliget megszerzése között. Nem vitás,
hogy a későbbiekben Újlaki együtt kezelte Szigligetet Hegyesd várával, ki tudja,
talán megszerzésük is hasonló módon ment végbe. Hegyesd és Szigliget elfoglalására Újlakinak azért lehetett szüksége, hogy összeköttetést biztosítson Veszprém
megyei, Székesfehérvár környéki és délvidéki birtokai között és egyfajta védelmi
vonalat biztosítson a Vértes erősítésére. 101 Bár a várak uradalma nem volt nagy,
fekvésük kulcspozíciójú lehetett. Hegyesd 1451-ben zálog címén jutott Újlaki
Miklós kezére. Még 1433-ban Szécsényi László zálogosította el Rozgonyi Simon
püspöknek és testvéreinek, s aztán testvérétől: Rozgonyi Györgytől váltotta ki Újlaki 1451-ben. 102 Majd két évvel később, 1453-ban szerzett rá az uralkodótól adománylevelet, ezzel megpecsételve sorsát. Az 1453-ban kiállított új adomány nemcsak Hegyesd várára szólt, hanem éppen Szigligetre is, valamint Kaposújvár felére.103 Hegyesdet tehát megszerzi a Rozgony iáktól, amiben nem kis szerepe lehetett
annak, hogy felesége Rozgonyi-leány: az említett Simon és György fivérének, Ist-
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vánnak leánya. Ugyanezt a taktikát követte Újlaki Berzőce castellum esetében is,
amely — ne feledjük! — szintén Mórichidai-birtok volt. 1437 áprilisában Tamási
Henrikhez került zálogbirtokként, előtte hasonló módon Rapolújvári Tamás kezén
volt. 104 Tamási Henrik halála után Újlaki Miklós foglalta el, majd zálog címén került hozzá 1451-ben, ugyanabban az esztendőben, mint Hegyesd. 103 Hédervári
Lászlónak és Pálnak nem tudjuk, ki zálogosította el Szigligetet, figyelemre méltók
azonban az alábbi egyezések. A Hédervári testvérek anyja Rozgonyi Ilona volt, aki
annak a Simonnak leánytestvére, akit 1433-ban a kiskorú Mórichidai Móric mellé
gyámnak neveztek ki. Fivérei voltak még István, azaz Újlaki Miklós apósa, valamint György országbíró, akitől Újlaki megváltotta Hegyesdet. A Hédervári testvérek éppen Györgyöt tiltották el Szigliget elidegenítésétől. A forrásokból nem derült
ki, hogy Rozgonyi Simon gyakorolt-e gyámságot Móric felett, viszont a másik
gyám: Dombai György már 1436-ban meghalt, így az 1440-es évekig, amíg a
Gersei Petők kezébe nem került Szigliget, nem tudjuk, ki kezelte a várat. Mindenesetre a negyvenes években a Mórichidaiak már teljesen elnémultak, így a
Gerseiek könnyűszerrel rátehették kezüket a várra. Nincs pontos adat arról, hogy
Berzőcét mikor zálogosította el Móric Rapolújvári Tamásnak, hiszen csak a továbbkerülés dátumát ismerjük: ekkor, 1437-ben a rendelkező már csak Móric volt,
hiszen gyámja nem volt az élők sorában. Berzőce zálogbavetése azonban jelzésértékű, és Szigliget kezelésére is fényt vet. Valószínűleg a gyám elhunytával vetették
zálogba Szigligetet is, mert a vár irányításáról már nem tudtak gondoskodni. Ezért
nem hallunk Móricról az 1440-es években. Az elzálogosítás ténye később elő is kerül: 1486-ban Móric fiai pert indítanak Újlaki Lőrinc ellen, hogy az nem örökjogon, csupán zálogjon birtokolja Szigligetet, és Móric fia: László ki akarja fizetni a
zálogösszeget. 106 Egészen bizonyos tehát, hogy Szigligetet Mórichidai Móric vetette zálogba valamikor 1436 vége és 1440 között. Lehetséges, hogy Móric nem
(kizárólag) a Hédervári fivéreknek zálogosította el a várat, hanem atyjuknak vagy a
Rozgonyi-testvéreknek. 107
A vár végül is Újlaki Miklós birtokába került, aki feltehetően kifizette a szükséges zálogösszeget, majd meg is erősíttette újonnan szerzett birtokát. V. László ki-
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megyei várakba is, sőt éppen 1445 az az esztendő, amikor Rozgonyi család monyorósi ágának
vértesi birtokaiban is feltűnik Újlaki. Horváth, PhD kézirat.

rály 1453. szeptember 14-én kiadott adománylevelében Újlaki Miklósnak adta
érdemeiért és hűségéért Szigliget várát tartozékaival, Hegyesd várát birtokaival és
Újvár felét a birtokokon tartott vásárokkal és az egyházak kegyúri jogával együtt.

3. Szigliget vára az Újlakiak birtokában
Újlaki Miklós 1457-re kialakította az egész Dunántúlt, Szlavóniát és Nyitrát átfogó
hatalmas birtokrendszerét, amelynek egyik alkotóeleme volt Szigliget vára. A várat sokáig együtt kezelte másik Zala megyei várával, Hegyesddel, ami várnagyi politikájában is nyomon követhető.
Az 1450-70-es évekből Szigligeten négy várnagyot ismerünk: Martonfalvai (Őrszegi) Laca Lukácsot és Mátét (1449,1451), Endrédi Somogyi Imrét 1455-ben, valamint bizonyos Sándort 1473-ban.108 A Laca-testvérek két évig biztosan viselték a
szigligeti várnagyi tisztséget, majd 1455-ben Hegyesden találjuk őket.109 Nem kizárt, hogy 1441—45 között még néhány évig Szigligeten voltak, de erre nincs adatunk. Szigligeti várnagyságuk előtt Laca Máté 1446-ban már Újlaki-familiárisként
várnagy volt a Komárom megyei Gesztesen. 110 A testvérpár a Vas megyei birtokos
családok közé tartozott, 1443-ban megszerezték a Vas megyei Martonfalva birtokot
a Zala megyei Bánújfalva és a Fejér megyei Őrsziget birtokkal együtt, így az oklevelek ezután felváltva martonfalvainak vagy őrszeginek nevezték őket.111 Tíz évvel később, 1455-ben Újlaki Miklós közbenjárására engedélyt kaptak, hogy Martonfalva
birtokukon fából épített castellumot emeljenek. 112 Birtokszerzéseik és felemelkedésük Újlaki Miklósnak volt köszönhető, azonban nem tartoztak a jelentősebb családok közé. Szigligeti, hegyesdi és gesztesi várnagyságukon kívül egyelőre nincs adatunk arról, hogy betöltöttek volna más tisztséget is.
Endrődi Somogyi Imre már a tekintélyesebb Újlaki-familiárisok közé tartozott,
ami tisztségeiben is nyomon követhető. 113 Noha Újlaki 1471-ben kelt végrendele-
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Martonfalvai Laca Lukács és Máté Szigligeten: 1449. ápr. 18.: DL 93152, 1451. jún. 2.: DL
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tében ő sem szerepelt a jelenlévő és a végrendeletben felsorolt legfontosabb familiárisok között, egyike volt a dél-Dunántúl jelentősebb köznemesi famíliáinak, s rokonságban állt a végrendeletben szereplő Szentgyörgyi Vince Tamás kaposújvári
várnaggyal is. 114 Szigligeti várnagysága után két évvel, 1457-ben Gesztesen töltötte be a várnagyi posztot, ott ahol tizenegy évvel korábban még az egyik Lacát találtuk. A negyedik familiárisról, Sándorról nincs további adatunk.
A három szigligeti várnagyról azt tudjuk tehát, hogy környékbeli középnemesi
famíliák tagjai voltak, de egyik sem Zala megyei. Birtokaik elhelyezkedése vagy
éppen bővítése ugyanúgy állt Újlaki, mint a saját érdekükben, hiszen a nagyhatalmú bán uradalmát familiárisai birtokain keresztül tudta még erősebbé tenni. Egyiküket sem találjuk sokáig a várnagyi tisztségben, Szigligeten is csupán egy-két
évig viselték ezt a tisztségüket. Úgy látszik, hogy Újlaki Hegyesd és Szigliget között váltogatta várnagyait, ebben nyilván a földrajzi közelség játszott szerepet. Somogyi Imre hegyesdi várnagyságára ugyan nincs adatunk, de nem zárható ki teljességgel, hogy ott ne fordult volna meg. Figyelemre méltó, hogy mindhármukat
megtaláljuk a kissé távolabb eső gesztesi várban, azonban a Veszprém megyei várakban egyikük sem viselt tisztséget. Sőt egyetlen más Veszprém megyei várnagyot sem találunk zalai várnagyként. 113
A várnagyok tevékenységéről nem sokat tudunk, az 1450-60-as évek várnagyai
kizárólag hatalmaskodási ügyek miatt kerültek előtérbe. 1449 áprilisában Martonfalvai Laca Lukács és Máté új falusi és martonfalvai jobbágyai vonultak át pusztítani Gersei Péter és László Tilaj nevü birtokára. 116 Ez az első jele a Gerseiek ellen
elkövetett folyamatos zaklatásnakjobbágyaik fosztogatásának. Úgy látszik, a hegyesdi és szigligeti várnagyok ebben alaposan együttműködtek. Erre mutat legalábbis az a két oklevél 1451-ből majd 1455-ből, amelyekben Újlaki személyesen
parancsolja meg mindkét vára várnagyainak, hogy ne molesztálják a Gerseiek jobbágyait, ne telepítsék át azokat saját birtokaikra, s ha bármi vitás ügyük lenne, azt ő
majd elintézi. 117 Valószínű, hogy a várnagyok helyben tartózkodtak. A Gerseiek ellen elkövetett békétlenkedések résztvevői egyébként nem feltétlenül maguk a vár-
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már László sincs az élők sorában (DL 93282).

nagyok, hanem azok jobbágyai voltak, legyenek akár Újlaki szigligeti uradalmáról
(Újfalu), vagy a várnagyok saját birtokáról valók (Martonfalva). Csupán a XV.
század végéről - XVI. század elejéről van tényleges adatunk arra, hogy a szigligeti
várnagy a vár mellett, Újfaluban is lakott, 118 de nem lehetett ez másként a korábbi
évtizedekben sem.
A Lacáknak és Somogyi Imrének szereplése azt mutatja, hogy kinevezésük beleillett az Újlaki-familiárisok észak-dunántúli uradalmakban való mozgatásába,
viszont személyük Szigligetet nem a komolyabb várak közé sorolta. Még ha Somogyi Imre szerepe birtokai, rokonsága és főleg székesfehérvári kapitánysága miatt
fel is értékelődik, Újlaki nem a jelentősebb familiárisait nevezte ki Szigliget élére.
A vár uradalma sem volt túl nagy: az 1453. évi adománylevél szerint öt falu tartozott hozzá, még ha egy korábbi oklevél az uradalmat 200 jobbágytelek nagyságúnak is jelölte meg. Hegyesd várának tartozékai ezzel szemben szétszórtabbak voltak, de annyival jelentősebbek, hogy itt Győrök falu vámmal is rendelkezett, Válluson pedig pálos kolostor állt.
Az 1450-es évek birtokszerző akciói és a birtokok megerősítése után Újlaki egy
ideig kezében tartotta mindkét várat, később azonban elzálogosította őket. Bár évtizednyi eltéréssel, a várak nagyhatalmú familiárisainak kezébe kerültek. Hegyesd
legbensőbb embere: Pacmáni Tamás kezébe, aki később Újlaki végrendeletében a
familiárisok között az első helyen állt, s akit a bán végrendeletének végrehajtójául
jelölt meg. Pacmáni 4000 forintot kölcsönzött urának, ezért adta neki Újlaki a várat, de az már 1460, az iktatás előtt Pacmáni kezén volt.119 Szigligetet ezzel szemben több, mint tíz évvel később zálogosította el Csornai István németújvári várnagyának, aki korábban Kanizsai-familiáris volt, az 1470-es években viszont Újlaki
szolgálatába állt. Csornai birtokain keresztül Újlakinak sikerült összekötnie különálló németújvári uradalmát a többi dél-dunántúli és szlavóniai birtokával. 1 " 0 Valószínűleg ehhez a törekvéséhez tartozott Szigliget zálogba vetése is, bár egyúttal a
vár csökkenő jelentőségét is mutatja, hiszen már nem volt olyan fontos a bánnak,
hogy azt saját kezében tartsa. A zálogba vetés valamivel 1475 előtt történt, hiszen
az 1475. október 17-én kiállított oklevélben Csornai István már zálogbirtokosként
köti ki, hogy miután Újlaki Miklós 1500 aranyforintért adta neki Szigligetet, csak
akkor bocsátja vissza, ha maga Újlaki, felesége: Dorottya, illetve fia: Lőrinc, avagy
Pacmáni Tamás visszafizeti neki az összeget. Máskülönben Csornai felesége: Ka-
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talin vagy leánya Krisztina kezeli halála után a várat. 121 Újlaki Miklós életében
nem is került vissza saját tulajdonába, a zálogösszeget már csak fia fizette vissza.
Csornai 1477-ben hunyt el, ugyanabban az esztendőben, mint ura, s a vár valóban leányának: Krisztinának és annak férje, Turóci Györgynek kezébe került.
Mindezt Krisztina testvére: Csornai Jeronima panaszleveléből tudjuk, aki szintén
igényt emelt a várra férjével, Szántai Botka Jánossal együtt. Az 1481. július 3-án
kelt panaszlevélben azt állítják, hogy Turóci György és Csornai Krisztina jogtalanul foglalták el a Jeronimát megillető Sopron megyei birtokokat, valamint Szigliget várát.122 Figyelmen kívül hagyták azonban azt a tényt, miszerint 1471-ben
Csornai fiúsíttatta Krisztina leányát éppen azokban a Sopron megyei birtokokban,
amelyekre ők 1481-ben igényt tartottak.123 A felperesek panaszára Guti Ország
Mihály nádor felszólította a vasvári káptalant, hogy Turóci Györgyöt és Krisztinát
idézze meg, s a panaszosoknak 32 napon belül adják vissza az elfoglalt birtokokat.
A Csornai-örökösök között kialakult peres helyzet figyelmeztető lehetett Újlaki
Lőrinc számára, aki ezt látva határozottan gyorsan cselekedett. 1482 márciusában
már vissza is akarta fizetni a zálogösszeget, így az uralkodóhoz fordult, aki felszólította Turócit, hogy a pénzt vegye át, és bocsássa vissza Szigliget várát Újlaki Lőrinc kezébe. 124 Az uralkodó felszólítását követően Turóciról és Krisztináról már
nem is hallunk többet. Néhány hónappal később, 1482. május 22-én Lőrinc herceg
tisztjét: Almádi Sánta Pált találjuk Újfaluban, aki eltiltott mindenkit Szigliget várának és tartozékainak elfoglalásától. 123 Az, hogy az Újlaki-tiszttartó Újfaluban, a
szigligeti vár legfőbb településén székelt, arra mutat, hogy a vár is irányítása alá került. Az okleveles adatok azonban mégsem egyértelműek atekintetben, hogy Mátyás felszólítását követően Turóciéktól valójában ki is váltotta vissza a várat:
Lőrinc herceg, avagy a befolyásos Újlaki-familiáris, Pacmáni Tamás. Az 1475. évi
oklevél ugyanis mindkettejüket jogosulttá tette erre, s lám, a Csornai-féle bevallást
követően több, mint tíz évvel később, 1486. január 4-én Pacmáni Tamás az uralkodóval át is íratta. 126 Sőt, néhány hónappal később, 1486. május l-jén arról értesülünk, hogy Újlaki Lőrinc visszafizette Pacmáni Tamásnak az 1500 forintot Szig-
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DL 39322; Magyar Történelmi Tár IX. 74. p. Átiratként az 1486. jan. 4-én kiállított, Pacmáni
Tamás kérésérc megerősített oklevélben.
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Zala II. köt. 621. p.
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liget visszaváltásáért. ~ Eszerint a vár visszaváltásában Pacmáninak is szerepe
volt, lehet, hogy korábban ő adta kölcsön Újlakinak a szükséges összeget, amire
már ismerünk hasonló példát. Noha ebben az esetben az oklevél hallgat a kölcsönről, s egyértelmű visszaváltásról van szó, úgy tűnik, Szigliget ténylegesen mégis
Lőrinc herceg kezében volt. Igaz ugyan, hogy 1484-ben a hűséges familiáris,
Pacmáni átmeneti kegyvesztettségének lehetünk tanúi, amikor Palotán tartották
foglyul, 128 mégsem valószínű, hogy 1482-ben őt magát tiltotta volna Lőrinc herceg
tiszttartója Szigliget elfoglalásától. Akik ellen az eltiltás irányult, azok Mórichidai
Móric fiai: László és István lesznek.
Az 1470-es évek végén háttérbe tolt szigligeti vár szerepe Újlaki Miklós halála
után egy csapásra felértékelődött. Jóllehet Újlaki végrendelete nem hagyott kétséget afelől, hogy birtokai kire szálljanak, a nagyhatalmú bán halálával többen is áhítozni kezdtek a hatalmas birtokrendszerre, s köztük Szigligetre is.1^9 Az Újlaki
Lőrinc ellen indított persorozat valójában a Mórichidaiak felbukkanásával kezdődött, hogy azután Újlaki Miklós leányági rokonainak követeléseivel folytatódjon.
1436, a Dombai György halála után tett elzálogosítás óta a Mórichidaiak nem
hallattak magukról, nem jelezték sem birtokaikra vonatkozó igényüket, sem
visszaváltási szándékukat. Az 1470-es évekre Móric már nem volt az élők sorában,
fiai: László és István jelentek meg, hogy felélesszék régi jogukat. Valószínűleg a
nagyhatalmú Miklós bán halálával láttak esélyt Szigliget és Berzőce visszaszerzésére. Ez a kezdeményezés azonban már a család hattyúdala volt. A XIII. századi
eredetű család az 1400-as évek végén még a bárói rendbe számított ugyan, Lászlót
a zászlósurak között említették, ami nagy kiterjedésű meggyes-szinyérvári uradalmának volt köszönhető (az 1470-es évektől meggyesi Móroc illetve Meggyesaljai
előnéven szerepelnek), azonban birtokaik nagy része már idegen kézen volt. 1,0
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In octavis ffestij B[eati] Georgfii] martiris (1486. máj. 1.) - Expeditio authentica
capituli
ecclesie Wesprimiensis super eo, quod magister Iohannes de Korothna
protonotarius
palatinalis, Laurentius Parvus de Gyborth, Ambrosius Therek de Enying, Petrus de Somlyó et
Emericus de Pernesz iuxta literas obligatorias pariter et fassionales coram Stephano de
Báthor iudice curie factas - in persona domini Laurentii comitis de Újlak pro redemtione
castri sui Szigliget Thome Parvo de Pázmán 1050 /[lorenos]
auri in castro Hegy esd
deposuerint. Tóti Lengyel elcnehus, 10. p. (Az 1050 forint elírás lehet.) Az eredeti oklevelet a
DL gyűjteményben nem találtam.
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Szigliget visszaszerzésére irányuló szándékuk első jele azonnal Újlaki Miklós
1477-ben bekövetkezett halála után mutatkozott meg, amikor Meggyesaljai László
1478 júniusában a budai káptalan elé járult, hogy tiltakozását fejezze ki Újlaki Lőrinc Szigliget várának és Berzőce kastélyának elfoglalása ellen.131 Az eltiltásban
nem említi, hogy a vár őt illetné, s független attól is, hogy Szigliget akkor éppen a
Csornai-Turóci pár kezén volt zálogban. Meggyesaljai László éppen ezt a kínálkozó űrt igyekezett kihasználni: 1477-ben egyszerre hunyt el a vár tulajdonosa, Újlaki Miklós és a vár zálogbirtokosa, Csornai István. Tiltakozásának semmi foganatja
nem volt, de nem engedi veszni az ügyet. 1486. február 5-én, a budai nádorválasztó
országgyűlésen ismét tiltakozásának adott hangot. Panasz emelt, hogy Szigliget
vára Újlaki Lőrinc kezén van, hiszen a vár — állította — örökjogon őt illeti. Jogai
védelmére bizonyító okiratokat akart bemutatni, egyúttal egy zacskó pénzt is magával hozott, hogy a zálogösszeget kifizesse, mert Újlaki csak zálogjogon, nem pedig örökjogon birtokolja a várat. Labdavarsányi Jósa, Lőrinc herceg képviselője
azonban sem a pénzt nem fogadta el, sem az okiratokat nem nézte meg, mert azt állította, hogy Lőrinc apja, Miklós halála óta semmiféle Szigligetre vonatkozó iratot
nem látott, így nem tudja, hogy örökjogon vagy zálogjogon birtokolja-e a várat.1
Ezzel kezdetét vette a hosszan tartó pereskedés, amely még 1489-ben is folyt, végső lezárását azonban nem ismerjük. Az 1486. februári perbehívás folytatásaként 20
nappal később, február 25-én az országbíró elé járult Újlaki Lőrinc, hogy tiltakozzon a Meggyesaljai László által kezdeményezett ügy ellen. Kijelentette, hogy Ladvarsányi Jósa nem úgy járt el, ahogy ő megparancsolta neki, mert hagyta, hogy okiratok bemutatására kerüljön sor, így viszont könnyen megfosztható lenne jogaitól.
A perhalasztásért hat márkát fizetett az országbírónak. Bátori István országbíró így
május l-re halasztotta az ü g y e t . E z e k után a per tovább folytatódott, de érdemi
döntés nem született. Áprilisban Meggyesaljai ismét perbe vonta a herceget, a
megjelölt május 1-i napon azonban Lőrinc akadályokra hivatkozva nem jelent
meg. A pert októberre halasztották, majd 1487 májusára. Újlaki Lőrinc többszöri
felszólításra sem mutatta be iratait, nem jelent meg a kitűzött tárgyalási napokon.
Az ügy folytatásának még 1489-ben is van nyoma, de ezután már nem hallunk róla
többet. 1 j4 Az ügy lezárását nem ismerjük, ha egyáltalán volt lezárása az ügynek, hiszen Meggyesaljai László nem sok reményt táplálhatott a nagyhatalmú herceggel
szemben. A per alatt Lőrinc mindvégig szilárdan ült a várban és az övé is maradt
egészen haláláig. A Meggyesaljaiak támasztotta jogigény mindenesetre valóságos
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alapokon nyugodott, hiszen láthattuk, hogy az 1440-es években Újlaki Miklós gátlástalan birtokfoglalásainak egyik módszere a zálogba vetett várak megszerzése,
majd az uralkodóval való elismertetése volt. Az eredeti Mórichidai/Meggyesaljai
birtokosok 1436 utáni eltűnésének, majd a Hédervári-fivérek zálog címén való tiltakozásának, továbbá a vár Újlaki-kézbe jutásának rejtélye világossá válik az
1480-as évek végének perével. A zálogösszeg, amit a nádorválasztó országgyűlésen Meggyesaljai László ki akart fizetni, kétségkívül az az összeg lehetett, amivel
egykor elzálogosították a Héderváriaknak vagy a Rozgonyiaknak, s amit később
Újlaki Miklós valószínűleg kifizetett, hogy a várhoz jusson. Ennek a Meggyesaljai-féle zálogösszegnek semmi köze az 1475-ben Csornainak való elzálogosításhoz, azt Új laki mint a várral már „jogosan" rendelkező birtokos bocsátotta a németújvári várnagy kezébe, s aztán fia — mint láttuk — vissza is váltotta. A kérdés inkább az, hogy az 1453-ban nyert szigligeti birtokra vonatkozó „új adományról"
szóló iratot vajon azért nem mutatta be Újlaki Lőrinc az országbírónak, mert annak
jogi bizonyító ereje semmissé vált volna a Meggyesaljaiak által felmutatott korábbi iratokkal szemben? Bizonyos, hogy Lőrinc tisztában volt azzal, apja hogyanjutott hozzá a várhoz, s éppen ezért nem engedte a pert a bizonyítás fázisában jutni,
hiszen valójában maga is elismerte, hogy könnyen megfosztható lett volna jogától.
Mindamellett érdekes a kérdés, vajon melyek lehettek azok az iratok, amelyeket
Meggyesaljai László szeretett volna bemutatni jogai igazolása végett. Biztosra vehetjük, hogy az 1258., 1259. és 1274. évi oklevelek, majd az 1344. évben keltezettek köztük voltak, hiszen ezek azok, amelyeket rendre bemutattak a XV. század
első felének birtokpereiben is. Ezeket már ismerjük. De vajon melyek lehettek az
ezután következők? Vajon maradt-e bizonyítéka az 1436^10-es években történt elzálogosításnak? Vagy Meggyesi rendelkezett-e olyan oklevéllel, amely kifejezetten a szigligeti castrum jogos birtoklására vonatkozott, hiszen az 1486. évi perben
kifejezetten a várról volt szó (természetesen uradalmával együtt), nem pedig csupán Szigliget possessióról, amelyhez való jogukat az unalomig ismerjük. Ezzel egy
csapásra megoldódna a XIII. század végének problémaköre. Nagy kár ötszáz év
távlatából, hogy László a nádorválasztó országgyűlésen nem nyithatta ki sem a zálogösszeget tartalmazó bőrzacskóját, sem bizonyító iratait!
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Az idczctt 1486. fcbr. 7. és 26-i perindító iratok után a következő oklevelek vonatkoznak a
perre: DL 19135: 1486. ápr. 17. győri káptalan; DL 19122: 1486. okt. 24. Bátori István; DL
19195: 1487. fcbr. 23. veszprémi káptalan; DL 19196: 1489. veszprémi káptalan. Az oklevelek többsége tartalmazza a két februári Bátori István-féle oklevelet tartalmi átírásban, továbbá
egymásra is hivatkoznak, általában a pcrhalasztás különböző állomásait mutatják be. Érdemi
adatot nem tartalmaznak, ezért részletes ismertetésüktől eltekintek.

A Meggyesaljaiak birtokaik visszaperlésének eredménytelensége ellenére
Szigligethez és Berzőcéhez való jogukat mindvégig fenntartották és az 1490-es
években született szerződésekben is birtokaik között emlegették, anélkül, hogy
ténylegesen birtokolták volna. A két várra vonatkozó igényük tulajdonképpen a
család kihalásával ment csak feledésbe. Valószínűleg az 1486 és 1489 közötti perek sem zárultak le, ám az állandó perhalasztással az igény és a kitartás egyszerűen
elhalványodott. A pert indító Meggyesaljai László 1490 szeptemberében már nem
volt az élők sorában, fivére: István pedig inkább saját boldogulásával, illetve a
László által felhalmozott adósságok törlesztésével foglalkozott, mintsem régi jussuk visszaszerzésével. Ezt szolgálta először az 1490. szeptember 24-én kötött kölcsönös örökösödési szerződés a Perényiekkel és a Bátoriakkal. 1 ^ A három fél a
következő volt: Bátori István országbíró és testvérei: András és Pál, valamint András fiai: György, István, András; továbbá Perényi János és fiai: Gábor, Mihály, István; végül Meggyesaljai István és felesége: Margit. A szerződésben foglaltak szerint a megjelölt birtokok egymásra szállnak, ha egyik vagy másik fél örökösök nélkül halna meg. A szerződés egyértelműen a Perényieknek és a Bátoriaknak kedvezett, hiszen nekik utódlásuk biztosítva volt, míg Istváné nem. Maga a szöveg is
kiemeli, hogy a szerződést Istvánnak attól való rettegésében kötötték, hogy ha utódok hátrahagyása nélkül halna meg, birtokait és javait békében tudhassa és nyugodt lélekkel hagyhassa hátra. L ' 6 A szerződésbe a Meggyesaljaik minden birtokát
belefoglalták, függetlenül attól, hogy az valójában kezükön volt-e vagy sem. így
került a Perényeiknek és Bátoriaknak szánt birtokok közé Szigliget is. Az intézkedés valójában a nagykiterjedésű Szinyér-Meggyesi uradalomról szólt, amelynek
megszerzésében Meggyesi igyekezett érdekeltté tenni a környéken birtokos Bátoriakat és Perényieket.
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DL 19676 (fehérvári keresztes konvent), DL 71026. Kiadása: Sopron II. köt. 562-565. p. Átírásai: DL 71027, DL 72053 (II. Ulászló 1490. szept. 28.). Itt derül ki az is, hogy
Meggyesaljai László már nincs az élők sorában.
quia klem Stephanus filius Mauricii prolibus utriusque sexus, sed et aliis fratribus et proximis,
in quos bona et iura sua possessionaria condescendi deberent penitus orbatus haberetur, de
futurisque sobolibus non procreandis formidaret, velletque idem Stephanus filius Mauricii eo
vivente amicos tales habere, quorum auxilio et favore quieto animo in bonis suis frui et
gaudere posset, obhoc eedem partes in bonis et iuribus suis possessionariis
infranotandis,
hanc fraternalem adopcionem et contractum perpetuo duraturum fecissent, quod si divino
volente iudicio, cuius disposicioni
cuncta sunt insolubili lege subiecta,
memoratum
Stephanum fdium Mauricii ab hoc seculo absque heredum solacione decedere et deficere
contingeret, extunc universa eiusdem castra, castella, oppida, possessiones porcionesque et
iura possessionaria, puta... (itt következik a birtokok felsorolása, és a felek ezekben való részesedése). Sopron II. köt. 562-563. p.

A szerződés miértje, István igazi szándéka teljességgel megvilágosodik alig egy
évvel később. 1491 júliusában a birtokok ígéretének fejében óriási összegű pénzt:
21 000 forintot kívánt felvenni a szerződő felektől. Testvére: László halála után ki
kellett elégítenie ugyanis annak özvegyét hitbérében és jegyajándékában, továbbá
familiárisait és hitelezőit, s ehhez meglehetősen nagy összegre volt szüksége, amelyet csak úgy tudott előteremteni, ha birtokait elidegeníti. A kölcsön felvételéről intézkedő oklevélben ismét megerősítette az örökösödési szerződést, mondván, ha a
kölcsön visszafizetése nélkül halna meg, akkor birtokai (azok is, amelyek idegen
kézben voltak.) az 1490. évi szerződés értelmében szálljanak Bátori Istvánra és
Perényi Jánosra, illetve azok örököseire. Feleségét, Margitot azonban meg kell tartaniuk birtokaiban, amíg férje nevét viseli, s ha újból férjhez menne, csak 3000 forint megfizetése után vehetik el tőle birtokait. 1 j 7 A nagyösszegű pénz a család teljes
csődjét jelezte: István több birtoka idegen kézen volt, hatalmas összegű adósságot
halmoztak fel, utódjuk pedig nem volt. István hamarosan meg is halt, 1493 szeptemberében már özvegyéről olvashatunk, aki Butkai Péter rokonának adja halála
esetére a férjétől ráháramlott birtokait. 138 A Meggyesaljai családnak magva szakadt, birtokai pedig István szándéka szerint Bátori Istvánra és Perényi Jánosra kellett, hogy szálljanak. Meggyessel és a hozzá tartozó Szinyér várával így is történt,
már 1493-ban közösen tiltottak el mindenkit a birtok és a vár elfoglalásától, 1494
után viszont már csak a Bátoriak kezén találjuk. 139 Izdenc is, úgy tűnik, csak a Bátoraik kezére került később. 140 Bátori István országbíró, mint az 1486-89. évi birtok-visszaigénylő perek bírája, pontosan tisztában volt azzal az 1490. évi szerződés megkötésekor, hogy mely birtokok nem voltak a Meggyesaljaiak kezén. Erre
utal az az 1494. február 28-án kiállított oklevél, amelyben kinyilvánítják, hogy a jelenleg idegen kézben lévő Meggyesaljai birtokokat, úgymint Szigligetet és
Berzőcét, ha sikerül visszaszerezniük, egyenlő részre kell osztani a felek között. 141
A felek azonban itt egy újabb taggal bővültek a már ismert Bátoriak és Perényiek
mellett, jelesül Béltelki Drágfi Bertalannal. A megegyezés előzménye a következő: Drágfi perbe vonta Bátori Istvánt és fivérét: Andrást, valamint Perényi János fiait: Gábort, Mihályt és Istvánt a Meggyesaljai-birtokok miatt, majd ennek
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eredményeként született a fenti megegyezés, miszerint Meggyesaljai István minden birtokának egyharmad részét Drágfmak és fiainak kell adniuk, kivéve Szinyért
és Meggyest (pedig éppen ez a örökség jelentős része), és azon birtokokat is, amelyek most még idegen kézen vannak. Drágfi Bertalannak volt tehát valami kapcsolata a Meggyesaljai-birtokokkal, ha a másik két fél azonnal átengedte neki a birtokok egyharmadát, jóllehet az 1490. évi szerződés szerint azok csak őket illették.
Igaz ugyan, hogy a birtokegyüttes jelentős részét kitevő Szinyér-Meggyest visszatartották, így komolyabb birtokok nem juthattak Drágfmak. Mindenesetre az a
tény, hogy Drágfi Bertalan beperelését követően valóban azonnal megosztoztak a
birtokokon, azt jelenti, hogy Drágfi fel tudott mutatni olyan iratokat, amelyek szerint valóban járt neki bizonyos rész az örökségből. Lehet, hogy még korábban vele
is kötött Meggyesaljai örökösödési szerződést, vagy pedig ő is hitelezői közé tartozott, s a hitel visszafizetésére bizonyos birtokok lekötése volt a garancia.
A Meggyesaljaiakkal kötött szerződés igazi nyertesei azonban a Bátoriak lettek.
A szinyér-meggyesi uradalomra végeredményben ők tették rá a kezüket, s a későbbiekben is van arra példa, hogy bizonyos Meggyesi-birtokokat csupán sajátjukként
kezeltek. Erre utalhat az 1525. május 24-én keletkezett oklevél, amelyben a néhai
Meggyesaljai birtokokról folyó perben (Szinyér vár, Meggyes oppidum, Szigliget
vár, Berzőce kastély) az uralkodó nyomatékosan felszólította Bátori Istvánt, Györgyöt és Andrást (István néhai országbíró és erdélyi vajda testvérének: Andrásnak
fiait), hogy összes oklevelüket, amelyek a mondott birtokokról egykor Perényi János, Bátori István és Kusalyi Jakcs Ferenc között keletkeztek, kötelesek kiadni a
Perényieknek. A Bátoriak azonban többszörös felszólítás ellenére sem engedelmeskedtek. 142 Jóllehet az 1486-ban kezdeményezett perben Meggyesaljai László
nem szerezte vissza Szigligetet, Bátori István tisztában lehetett azzal, hogy a valódi, jog szerinti birtokos ő volt. S valóban Újlaki Lőrinc halálával úgy tűnik, ők is
igényt tartottak ezekre a birtokokra, köztük Szigligetre is. Azt állították Szigliget
vára hereditario titulo iuris őket illeti meg — nyilván az 1490. évi örökösödési
szerződés alapján. 143
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DL 71194.
Holub, Községek/a 198-199. p. Lönnc herceg halála után a Bátoriak igényct Holub részletezi,
azonban az ezt tartalmazó eredeti oklevelekre nem sikerült rábukkannom. A Holubnál feltüntetett jelzetekbe (DL 24723, 24724, 24725) hiba csúszhatott, ezekben a várra vonatkozó igényük nem szerepelt. A Tóti Lengyel elenchusok azonban megőrizték azt az adatot, miszerint
1526. márc. 28-án Szaniszlófi Bátori György, István és András tiltakoztak az ellen, hogy a királyné Lengyeltóti László, János, Gáspár és Boldizsár kezébe juttassa Szigligetet, illetve ők
maguk elfoglalják azt. Tóti Lengyel elenchus 13. p.: Feria 4 maioris Hebdomade
—
Protestatio et inhibitio nominibus Georgii, Stephani et Andree de Bathor, Jiliorum
quondam

A Meggyesaljaiak, majd a Bátoriak mellett mások is akadtak, akik Szigligetre
jogot formáltak. A XV-XVI. század fordulója után már gyakoriak az Újlaki birtokokért indított perek, amelyek nyitját Lőrinc fokozatos gyengülésében, hatalmának megingásában kereshetjük. Lőrinc 1494-95. évi lázadása, azaz a törökkel való
egyezkedés gyanúja után az uralkodó csak úgy adott neki kegyelmet, hogy az 1496.
évi országgyűlés kimondta: magtalan halála esetén birtokai a koronára háramlanak. 144 A XVI. század elején a birtokokra, köztük Szigligetre áhítozók többnyire
néhai Miklós bán leányági örökségére hivatkozva igyekeztek jogot formálni.
1504-ben unokahúga: Perényi Orsolya indított pert Lőrinc ellen, hogy az anyja
után járó örökrészt adja ki neki. Noha Lőrinc megígérte, hogy a Nyitra megyei
Temetvény rá fog szállni, halála után ez mégsem így lett. 14 ' Orsolya után nem sokkal később Guti Ország Mihály és Ferenc álltak elő követelésükkel, akik nagyanyjuk: Katalin (Újlaki Miklós leánya) leánynegyedét igyekeztek megszerezni
maguknak, köztük Szigliget várát is. 146 Igényüknek Lőrinc herceg halála után is
hangot adtak: 1525 júniusában a Gúti Ország-testvérek (Ferenc, Imre, Dorottya,
ennek férje: Korlátkövi Péter és Borbála) eltiltottak mindenkit az Újlaki-féle birtokok elfoglalásától. A birtokok között természetesen Szigliget is fel volt sorolva. 147
Ekkortájt keletkezhetett az a csonkán fennmaradt oklevél is, amelyben Gúti Ország
Ferenc és Imre kívánják bevezettetni magukat Újlaki Miklós birtokaiba, így Szigliget várába is, amelyek az Újlaki és Maróti Miklós között kötött szerződés és annak
királyi jóváhagyása értelmében őket illeti. 148 A nevezetes szerződés valóban fennmaradt fogalmazvány formájában 1465 körüli datálással, és ebben Újlaki Miklós
két fia: Lőrinc és István nevében szerződést kötött vejével (Katalin leányának férjével) Maróti Lajossal és annak testvérével: Mátéval arra az esetre, ha a felek örö-
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Csaniskojfy (helyesen: Szaniszlófí) de eadem Bathor, coram conventu Simigiensi
interposita;
•— tenore quarum Ladislaum, Iohannem, Gasparem et Balthasarem Lengyel de Tóthi, ab
impetratione arcis Szigligeth in comitatu Zaladiensi site appertinentiarumque
eius, — regiam
maiestatem ab eiusdem collatione, loca vero credibilia a facienda statutione inhibent.
Reiszig, Újlaki 63-64. p. Az ezt megelőző 1494-95. évi Veszprém megyei katonai hadműveletekre: Horváth, PhD kézirat.
Reiszig, Újlaki. 60. p.; 1507: Perényi Orsolyának és férjének: Balassa Ferencnek ígéri
Temetvényt. A Balassa család levéltára. 1193-1526. Fekete N a g y Antal kézirata alapján sajtó
alá rendezte és szerk.: Borsa Iván. Bp., 1990. (A továbbiakban: Balassa.) 480-481. p. Ezután
Thurzó Eleké lett. (Lásd Erdélyi Gabriella: Egy kivételes karrier Mohács előtti kezdetei:
Bcthlcnfalvi Thurzó Elek. In.: Emlékkönyv R. Várkonyi Ágnes születésének 70. évfordulója
ünnepérc. Szerk.: Tusor Péter. Bp., 1998. 123. p.)
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DL 66058.; Balassa 572. sz.
DL 104551. Az oklevélre Horváth Richárd hívta fel a figyelmemet.

kös nélkül halnának meg. Ebben az esetben a birtokok a másik félre és annak
örököseire kell, hogy szálljanak. A birtokok közt természetszerűleg ismét szerepel
Szigliget vára is, amely ekkor még nem volt elzálogosítva Csornai Istvánnak. 149 Az
1525 körüli csonkán fennmaradt oklevél hátoldaláról derül ki, hogy az igény Csulai Móré László ellenében fogalmazódott meg, aki ekkor már több birtokot, köztük
Szigliget várát is kezében tartotta. A Lőrinc herceg özvegyét, Magdolnát sebtében
feleségül vevő Csulai Móré László ugyanis azonnal elfoglalta Lőrinc birtokait, valószínűleg királyi támogatással. Lajos király ugyanis Magdolnával megegyezve
átvette a törvény szerint ráháramlott Újlaki-birtokokat, majd néhány hónappal később továbbadta Móré Lászlónak. 130 Az újonnan feltűnő, Palotán berendezkedő
Mórét végül 1533-ban sikerült kiűznie a Szapolyai-pártnak.' 3 ' Ez azonban már
nem tartozik sem korszakunkhoz, sem Szigliget várának történetéhez, Szigligetet
ugyanis Móré nem sokáig tartotta a kezén, 1526-ban továbbadta a Tóti Lengyel
családnak, akik valószínűleg a Meggyesaljaiakkal voltak valamilyen rokonságban. A vár eladományozása ugyan nem volt teljesen zökkenőmentes: 1526 februárjában Máté pannonhalmi főapát kétszer is tiltakozott az ellen, hogy Móré László és
Magdolna eladja vagy akár csak elzálogosítsa Tóti Lengyel Lászlónak és fiainak:
Jánosnak és Gáspárnak a várat.' 32 Tiltakoztak továbbá a Bátoriak is,13"' azonban
egyiknek sem volt foganatja: az eladományozás néhány hónappal később mégis
megtörtént. Június 9-én az apát még szót emelt, de már az ellen, hogy a vár királyi
megerősítéssel Lengyel László és fiai: János, Gáspár és Boldizsár kezébe került. 134
Annak ellenére, hogy Újlaki Lőrinc halála után birtokainak végül is a koronára
kellett volna háramlania, a Szigligetre igényt formálók közül egyikük sem ért célt, a
vár királyi beleegyezés illetve adomány folytán a Tóti Lengyel család kezébe került,
akik az egész újkorban várukként bírták, egészen 1702-ig, a vár lerombolásáig.
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II. Uradalom, topográfiai kép
A szigligeti vár uradalmának vizsgálatakor nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis az
egész középkorból mindössze egyetlenegy forrás maradt fenn, amely pontosan tájékoztat a vár tartozékairól. Az adat a XV. század közepéről való, így kérdés, vajon
a korábbi századokban, netán a vár felépítésekor már hozzátartoztak-e ezek a birtokok. Korai történetük, s földrajzi elhelyezkedésük vizsgálata remélhetőleg közelebb visz ahhoz a problémához is, hogy a XIII. század derekán jól megépített vár
miért nem viselte már ekkor a Szigliget nevet, s hogy a körülötte fekvő birtokok hogyan váltak egy taggá, átadva nevüket a felettük magasodó várnak.
Az említett adat 1453-ból származik, amikor Újlaki Miklós új adományként
megszerezte Szigligetet Hegyesddel és Kaposújvár felével együtt.' 33 Az uralkodó
nevében kiállított iratban részletezik a várhoz tartozó öt birtokot, amelyek a következők: Hegymagas, Újfalu, Nagyfalu, Sziget és Felsőtomaj. Hegymagas faluról
tudjuk, hogy a vártól északabbra helyezkedett el a Hegymagas hegy (mai Szent
György-hegy) oldalában; Felsőtomaj pedig a vártól keletre a Badacsony keleti oldalán. A másik három település helye egyelőre bizonytalan. Hegymagas és Felsőtomaj esetében ma is létező falvakról van szó, de azonosításuk a középkori falvakkal elhamarkodottság lenne, ugyanúgy, ahogy a mai Szigliget falunál is. Hegymagason ugyanis több birtok is volt, amelyek egyike került 1274-ben Mórichidai
Miklós kezére. A névalak egyszerre jelentette a falut, a hegyet és a többi birtokot is.
Azt, hogy a falu melyik birtokon volt, egyelőre nem tudjuk. Szigliget esetében
szintén kérdéses a várrom alatt húzódó mai falu középkori eredete. A források a
várra alkalmazzák a Szigliget elnevezést.
A vár uradalmában talán Tomaj esete a legegyszerűbb. 1344-ben hallunk róla:
Lajos király leválasztotta a szigligeti várról, hogy Ládi Istvánnak adományozza érdemeiért. 136 Valószínű, hogy a Badacsony oldalán húzódó Tomaj már a XIII. században a vár tartozéka lehetett.
Hegymagas esetében bonyolultabb a kérdés. A XIII. században több birtokost
ismerünk Hegymagason, amelyek a következők: a pannonhalmi apátság, a királyi
udvarnokok, a veszprémi káptalan és Atyusz nembéli Sol ispán. Az apát birtokjoga
egészen korai időszaktól, a XI. század végétől igazolható, de egyes adatok szerint
már Szent István adott neki tizedszedési jogot. 137 Az Albeus-féle összeírás szerint
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Tanulmány vegén: 9. sz. oklevél.
Lásd a 47. jegyzetet.
A pannonhalmi apátság Szent László-kori összeírásában szerepel Hegymagas: itt cs
Kapolcson László király 20 mansió szolgálónépet adott az apátnak. Pannonh. Rcndt. I. köt.

az apát hegymagasi (más néven apáti) népeinek földjei a nádas mellett terültek el,
más tartozékaik pedig, amit a Hegymagas falubéli királyi udvarnokokkal közösen
bírtak, a hegy körül. A birtok szomszédos volt Tapolca és Keszi falu birtokaival
is.138 A pannonhalmi apát mellett a keszi udvarnokoknak saját birtokaik is voltak.
Egy 1254. évi forrás szerint észak felől a keszi udvarnokok földje terült el, míg
nyugat felől az a föld, amit az apát a hegymagasi udvarnokokkal közösen bírt.' 39 A
két udvarnokföld és az apát birtoka között 1256-ban határkiigazításra került sor,
ekkor az apát birtokát pontosan elhatárolták. Azt is megtudjuk, hogy Hegymagas
hegy egy részét közösen birtokolta a pannonhalmi apát, a veszprémi káptalan, továbbá a zalai várnépek és az udvarnokok. 160 Az udvarnokok földje különös jelentőséggel bír, ugyanis 1274-ben azt a Hegymagas földet adta az uralkodó Mórichidai
Miklósnak, amely korábban a királyi udvarnokoké volt, így a szigligeti várhoz tartozó 1453-ban emlegetett Hegymagas tartozék eredete itt kereshető. Az adományból azonban nem derül ki, hogy mely udvarnokok földjéről van szó. A határokat
megjárták ugyan, ismerjük tehát a föld kiterjedését, de ebből (összevetve akár más
határleírásokkal) nem derül ki a korábbi tulajdonos. Ha a hegymagasi udvarnokoknak csupán az az egyetlen földjük volt, amit a pannonhalmi apáttal közösen bírtak,
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592. p. Ezt megerősíti 1213-ban II. András Uros apát kérésére. Uo. I. köt. 626. p. Majd
1222-ben az apát a hagymagasi Apátiban (in villa Apatii in Higmogos) vásárolt szőlőt. Uo. I.
köt. 655-656. p. 1238-ban a veszprémi káptalan ellenében visszaítélték a pannonhalmi apátnak Hegymagas és Kapolcs, valamint 13 somogyi falu tizedét. Arra hivatkoztak, hogy a két
zalai faluban még István és László királyoktól származik a tizedszedési jog (in Zala duarum
villarum Hegmogos et Kopulch donatarum a sanctis regibus Stephano et Ladizlao). Uo. I. köt.
759-760. p.
(In comitatu Zala) in predio Hegmogos, quod alio nomine dicitur Apáti, sunt sexaginta due
mansiones preter parvulos et iuvenes, quorum nomina sunt hec: [Botjus germanus
Both
sacerdotis, Pepul, Petur, Ledim, Herceg, Myclous et ceteri, de quibus in quolibet mense duo
cum uno equo suo debent tenere et custodire equos abbatis, ubicunque ipse abbas fuerit, in
stabulo non in campo [in] expensis abbatis; terram autem habent secundum
communem
considerationem vicinorum ad XII aratra preter arundineta, feneta, silvas et nemora, et colles
et pascua pecorum, que omnia sunt eis communia (circumquaque
dictum montem) cum
udvornicis regis de predicta villa Heygmogos; conterminales vero villás habent has: Tupulca,
Kezű, a quibus terra eorum separata est per ?netas erectas ab antiquo. Pannonh. Rendt. I. köt.
779. p., Reg. Arp. 635. sz.
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mvenimus agazones Sancti Martini sub monte HygmofgosJ terram suam habere separatam
cum wdornicis de villa Kezev a plaga aquilonari cum duabus magnis [metis terreis] ad
molendinum Soych, quod est super [fluvium Egrvd et transit] per fluvium Egrvd, et vádit per
antiquum Egrud per prata. Cum vdornicis vero, qui sunt in Hygfmogos, a parte] Occidentali
terram habent communem in silvis et in fenetis. Pannonh. Rendt. II. köt. 291-292. p.
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Uo. II. köt. 294-295. p.

akkor lehetséges, hogy inkább az önálló birtoklású kesziekét kapta meg Miklós. Az
sem kizárt persze, hogy az udvarnokoknak közösen is volt földjük.
Továbbhaladva a birtokosok sorában, a pannonhalmi apát és az udvarnok-földek mellett földje volt még Hegymagason a veszprémi káptalannak. Birtoklása,
nem tudni, milyen korai időre megy vissza, ugyanis határpereik során mindig egy
1082. évi oklevélre hivatkoztak, ez azonban a XIII. század végén készített hamisítvány.161 AXIII. század elején birtoklásuk azonban már adatolható. Egy 1217 körüli
oklevél szerint Turul comes a Szentföldre menet bevallja, hogy amikor Tapolcát
adományba kapta, elfoglalta a veszprémi káptalan Hegymagas hegy alá eső birtokát.162 Az 1274. évi oklevélben is említik a káptalant, mint az udvarnokok, majd
Miklós által birtokolt föld egyik szomszédját.
Noha a szigligeti várnak a XV. században említett Hegymagas-tartozék eredetét
abban látjuk igazolva, hogy mindkettőnek ugyanaz a Mórichidai a birtokosa, a
XIII. század közepi-végi adatok erről hallgatnak. A XIII. század végén talán már a
szigligeti várban találjuk a Mórichidaiakat, ám az 1274-ben kiállított oklevél meg
sem említi, hogy az udvarnokok hegymagasi földjének bármi kapcsolata lett volna
a várral. Ez azt jelenti, hogy az udvarnokok Hegymagas birtoka ekkor még biztosan nem volt a váruradalom része. Valószínűleg csak azután lett az, hogy Mórichidai megszerezte a Szigligeti várat.
A további három faluról, Újfaluról, Nagyfaluról és Szigetről még ennél is kevesebb adatunk van. Feltűnő, hogy Szigliget, mint falunév nem szerepel a vár tartozékai között, ennek nyitja az Újfalu-Nagyfalu elnevezésben kereshető. 1258-ban
Móric szigligeti földrészének határait bejárták és rögzítették. Ekkor derült ki, hogy
a birtok szomszédos Szigliget-Újfalu nevű birtokkal is, amely egy évre rá már
szintén Móric kezében van. Az 1258. évi határjárás szerint tehát létezett egy ó- és
egy újfalu, külön-külön hozzátartozó birtokkal, amelyek aztán 1259-ben egy kézben egyesültek. Az ekkor még csak Szigliget-Újfaluként (nova villa Zegligeth)
emlegetett település a XV. századra önálló településsé nőtte ki magát. Ennek első
bizonyítéka az 1408-ból származó határper, amikor Mórichidai János beperelte a
lövöldi perjelt, mert az János Újfalunak (Wyfalu) nevezett birtokát belefoglalta saját határaiba. K " Ettől kezdve Újfalut már csak ebben a formájában írják, bizonyos,
hogy ez lesz tehát az 1453-ban emlegetett vártartozék is. Igaz ugyan, hogy már
1259-ben, a vár felépítése előtt tudunk létezéséről, de Hegymagashoz hasonlóan
csak a Mórichidaiak térnyerésével válhatott a vár tartozékává.
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Zala I. köt. 68-69. p.
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Ezek ismeretében Nagyfalu megjelölést vonatkoztathatjuk az ófalura. A 'nagy'
és 'öreg' szavak gyakran szinonimaként fordultak elő,164 s mivel Nagy falu nevű település a környéken nem volt, valószínű, hogy Nagyfalu a XV. században magát
Szigliget falut jelölte. (A XV. században villa Zegligethnek írják.) Újfaluhoz hasonlóan már a vár felépülése előtt létezett, Mórichidai birtokban volt, de hasonlóan
Újfaluhoz és Hegymagashoz, csak a család terjeszkedése révén válhatott a vár tartozékává.
Az utolsó birtokról, Szigetről keveset tudunk. Csak azt lehet megállapítani,
hogy a megyében emlegetett más Sziget nevű települések nem itt voltak. 163 Az
1164-ben Atyusz-birtoklású Sziget helyét nem ismerjük, de jogi helyzete miatt kizárható, hogy azonos lenne a szigligeti vár tartozékával. A leginkább gyanúra okot
adó név magában az 1260. évi várépítési engedélyben szereplő sziget, amely a vár
felépítésének helyét jelöli. Noha földrajzi megjelölésről van szó és nem értelmezhető önálló helynévként, lehetséges, hogy névmódosuláson ment keresztül, s a XV.
századra már tulajdonnévként használták. Ahogy a XIII. századi nova villából Újfalu lett a XV. századra, úgy az insula Szigetté válhatott. Ebben az esetben Sziget
ténylegesen azt a teriiletet, birtokot jelentené, ahol a vár állt, azaz magát a hegyet,
és esetleg az alatta levő területet.
A birtokok módosulását és a felmerült kérdéseket a vártartozékok térbeli vizsgálata fogja sok esetben megválaszolni. A földek pontos helyének azonosítása
mellett fontos kérdés az is, hogy az uradalom mekkora kiterjedésű volt, s tartozékai
vajon egy testben feküdtek-e. Az öt település közül ugyancsak Tomaj-Felsőtomaj
helyzete a legegyszerűbb. Tomaj helyét az 1344. évi adománylevél pontosan leírja:
a Badacsony hegy keleti oldalán van, templomát Szent István protomártírnak szentelték, s a hozzá tartozó birtok a Balatonig nyúlik le.166 Ehhez a birtokhoz közel húzódott Felsőtomaj is, ami Tomaj leválasztása után Szigliget uradalmában maradt, s
ezért említi az Újlaki-féle új adomány a vár tartozékaként. Felsőtomaj tehát a vártól
valamivel távolabb, kelet felé esett.
Hegymagas esetén az udvarnokok, majd a Miklós által birtokolt föld határait
kell megvizsgálni, amelyre az 1254., 1256. és az 1274. évi oklevelek határjárásai
adnak felvilágosítást. Ezekből megtudjuk, hogy a pannonhalmi apát és az udvarnokok földje a Hegymagas hegy nyugati oldalán húzódott, közöttük határvonal az
Egregy patak volt.167 Az udvarnokok, illetve Miklós földjének északi határosai az
apát, valamint a veszprémi káptalan és Tapolca, tovább kelet felé Tördemic húzó-
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Szamota István - Zolnay Gyula: Magyar Oklcvcl-szótár. Bp., 1902-1906. 678., 726. p.
Csánki III. köt. 16. p.; Holub, Községek/b 825. p.
Lásd a 47. jegyzetet.

dott, nyugaton pedig Miklós apjának: Móricnak földjei, azaz Szigliget birtok terült
el.168 Nem derül fény arra, milyen birtok húzódott dél felé. Lehetséges, hogy ez
azért maradt figyelmen kívül, mert a határjárás során nem a birtok önmagába
visszatérő határvonalátjárták végig, így logikusan nem tüntették fel minden érintkezési pontját. Ám az sem kizárt — s a földrajzi viszonyok inkább ez utóbbit erősítik—, hogy délen már a Balatont vagy zsombékos nádasokat kell keresni. A határvonal egyébként érinti a Hegymagas hegy alatt fekvő Szent Kereszt kápolnát is,
ahol a birtok Tapolcától határolódik el, valamint ehhez a ponthoz közel vonul el a
Tapolca és Apátit összekötő nagy út is.
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1 2 5 6-ban az apát birtokának cihatárolásakor írják: deinde protenditur et vádit ad pratum
Egrug ad partém orientalem, ubi erant due mete antique, quas destruxerant wdvornici et de
novo sunt innovate; deinde deciinat ad meridiem iuxta idem pratum, ubi sunt due mete nove in
fine terre arabilis, una wdvornicorum iuxta pratum Egrug a parte orientali, altéra abbatis in
fine terre arabilis a parte occidentali; inde vádit iuxta dictum pratum, ubi sunt due mete nove
in fine terre arabilis; et exinde intrat pratum Egrug ad partém orientalem, ubi sunt due mete
nove super antiquis truncis; deinde vádit ad magnam aquam Egrus, iuxta quam sunt due nove
mete, que aqua distinguit terram abbatis a terra wdvornicorum memoratorum.
Nec hoc
omittimus, quod ab illis duabus metis in antea, que sunt iuxta aquam Egrug, nec populi
abbatis poterint transire, ad terram wdvornicorum, nec wdvornici poterint venire ad terram
abbatis anteclicti. Et sic terra abbatis memorati a terra wdvornicorum de Kezű separatur.
Pannonh. Rcndt. II. köt. 295. p.
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Incipit enim prima meta iuxta viam wasarusuth vocatam, deinde itur ad septemtrionem ad
metas terre Vesprimiensis capituli, ubi sunt due mete angulares in loco, qui dicitur
Bylukaltala, deinde eundo verus orientem sunt tres mete sub arbore sorbi. Exinde in valle
Paputhalia iuxta vepres, cuiusdam vinee sunt due mete, inde itur per eandem partém
adfinem
vinee hodvijlag Zeleyfee vocate, et ibi sunt tres mete angulares, item parum procedens versus
meridiem sunt quatuor mete infine vinee Chom Zelefew vocate. A quibus directe tendendo ad
capellam Sancte Crucis sub monte Hegmogos sunt due mete, per quas separatur a terra
Thaplycha, postea eundo versus meridiem usque ad Kuzupteteu, ubi sunt veteres mete due,
abhinc in loco Chelezenaya uerey sunt due mete veteres. A quibus descendendo in Humuzozow
a parte meridionali tanguntur due mete, et ibidem prope sunt alie due mete in vinea Vrbanus,
sub qua in monticulo sunt due mete a parte meridionali, a quibus descendendo in Eregetew
iuxta vinea Anda sunt due mete et prope alie due mete, unde descendendo a parte meridionale
similiter in Eregetew sunt due mete, post quas sunt alie due mete prope iuxta magnam viam
super quam itur in Apathy. Deinde iuxta vineam Petri sunt due mete a parte meridionali et due
inde mete sunt super vepres vinee Bace sacerdotis. Et in fine eiusdem in prato
Feredeuzeg
vocato sunt due, ubi determinatur. De terra Turdemez, inde itur ad nemus prope Turdemez, ubi
sunt commetanei cum magistro Mauricio populi de Turdemez, ubifinitur cursus metarum, ibi
in maiore quantitate sunt possessiones magisti Mauricii a parte occidentis. Rómer - Szabó,
Okmánytár 109-110. p.

Milyen irányban húzódik pontosan az 1258-ban és 1259-ben megszerzett Szigliget és Szigliget-Újfalu birtok? Az előbbinek fennmaradt határjárása, míg az
utóbbié nem, de mivel a két terület szomszédos volt, az 1258. évi határjárás fényt
derít az új falusi birtok helyére is. Szigliget birtok nyugati határa a Lesence patak
volt, majd észak felé a Pabart Tapolcával összekötő úton is túlnyúlt, ahol Uzsával
volt határos. A határvonal ezután visszafordult dél felé, és itt, azaz a birtok keleti
oldalán érintkezett Szigliget-Újfalu birtokkal. Majd továbbhaladt dél felé a Belér
patak mentén, ahol a veszprémi káptalannal volt határos, s egészen a Balatonig húzódott. A Balaton érintésével, mint déli határosával végül visszakanyarodott a
Lesence patakhoz. 169
A Hegymagas-Szigliget-Tomaj birtokok körülhatárolása ezzel lefedte a Lesencétől Tördemicig, illetve a Tapolcától Balatonig húzódó területet, azaz a mai Tapolcai-medencét. (2. ábra) A három birtok határos volt egymással, amelyből az előbbi
kettő 1274-től egy kézben összpontosult, jóformán egy birtokká összeolvadva. Most
már csupán a települések, főképpen Szigliget és Újfalu helyét nem ismerjük, valamint a Szigetnek nevezett terület és a vár helyét. Ez utóbbira egyetlen oklevél határjárása sem utal. Vajon összefüggésben vannak-e a települések a várral?170
Az 1258. és 1259. évi, immár jól ismert iratok csak a birtokok határait járták
körbe, a határvonalakon belül fekvő településeket tekintve némák maradtak. Tisztázásukhoz későbbi forrásokhoz kell nyúlni: a XV. századi határperekhez. Ezeknek
három főszereplője volt: Mórichidai János mint Szigliget és Hegymagas birtokosa,
a lövöldi perjel mint Tapolca ura, és a veszprémi káptalan Raposka gazdája (ez
utóbbi megfelel a korábbi veszprémi káptalani birtoknak). A három birtokos közötti perek Szigliget-Újfalut, Tapolcát és Raposkát érintették, s a vitatott határvo-
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A tanulmány végén: 1. sz. oklevél.
Szigligetet és Újfalut az eddig megjelent topográfiai munkák mind a mai Szigliget falu területére helyezik, míg Szigetet önálló birtok formájában, többnyire nem kötik helyhez. Az előbbi
két település lokalizálása a mai Szigliget területén álló két templom azonosításából indult ki,
így helyezték Szigligetet az Avasi templomrom köré, Újfalut pedig a várrom alá. Magyarország régészeti topográfiája 1. Keszthelyi és tapolcai járás. Szerk.: Bakay Koméi, Kalicz Nándor, Sági Károly. Bp., 1966. 151-155. p.; Kovacsics József - lla Bálint: Veszprém megye
helytörténeti lexikona II. Bp., 1988. 379-386., 414-415. p.; Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében II. köt. In: Veszprém Megyei Múzeumi Közlemények 11. (1972) 236. p. Újabban Újfalut jóval távolabbra teszik, Szigetet pedig a szigligeti
birtoktesten belül, a vártól keletre. Zala megye archontológiai és genealógiai adattára.
XIII-XVI. század. CD-ROM. Szerk.: Szatlóczki Gábor. Budapest-Keszthely, 2004. Térképmelléklet. Az Avasi templomromhoz közeli öböl megőrizte a Szigeti-öböl cinevezést. Veszprém megye földrajzi nevei 1. A tapolcai járás. Szerk.: Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Bp., 1982.
229. p.

2. ábra: A Szigliget várának környékén elterülő birtokok
(A térképet készítette: Mészáros Orsolya - Szabó Petra)

nalak tisztázása számos adattal szolgál településeink térbeli elhelyezésére. Az első
jel a felek közötti egyenetlenségről a már említett 1408-ból származó irat, amelyben János mester tiltakozott, hogy a lövöldi perjel belefoglalta határaiba János Újfalu birtokát. Az ügy kimenetelét nem ismerjük, de 1419-ben ismét előkerült, ítéletet azonban nem hoztak. 171 1420-ban a per tovább folytatódott, minthogy a felek
tökéletesen ellentétes állásponton voltak. 1 ' 2 Mindhárom fél bizonyító okiratokat
mutatott fel, hogy igazolják birtokaik pontos helyét. János mester a Béla és László
királyok, tehát az 1258., 1259. és 1274. évi adományleveleit nyújtotta be. A részletekbe menő határkiigazítások során derült ki, hogy Újfalu és Szigliget falu meglehetősen közel feküdtek egymáshoz, ezért a két települést együtt kezelték, nevüket
akár fel is cserélték. 17 ' János mester birtoka körülhatárolásakor a két településre
vonatkozóan a következőket állapította meg: a határvonal a Tapolca felől érkező
utat követte, s Szigliget-Újfaluig haladt, sőt három nyíllövésnyivel tovább (mintegy 400 méter), ahol egy körtefa állt. A fa korábban a falu utcáján belül állt, de
most, mivel a falu elpusztult, utcáin kívül van. Ágoston, a perjel ügyvéde szerint
azonban Szigliget falu nem is ott van, ahol Újfalu, hanem Újfalu mögött, ahol a
Mindenszentek temploma áll. 174 A falvak elhelyezkedéséről a még 1424-ben is folyó per kapcsán újabb adatokat tudunk meg. Szigliget falu, amelyet részben Ventei
Botondtól szerzett meg a Mórichidai ős, most lakatlan, benne kőtemplom áll, s a
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DF 201204 (ZsO VII. köt. 659. sz.).
DL 10923 (ZsO VII. köt. 1762. sz.).
ipse fráter Augustinus (ti. a lövöldi perjel ügyvéde) dictam possessionem
Tapolcait a
possessione
Wyfalu prefati magistri Iohannis, quam aliter Zegligeth vocarent
separari
dixisset. DL 10923 (ZsO VII. köt. 1762. sz.).
Abinde vero prius similiter per médium ipsius vallis, tandem finita ipsa valle ampla et plana
loca attingendo per eadem descendissent usque ad dictam magnam viam et publicam a dicta
Tapolcha usque in preseriptum Wyfalw sive Zegligeth ducentem, prius per dictum fratrem
Augustinum demonstratam ad unam magnam metam terream a parte superiori ipsius magne
vie existentem, ubi licet littere ipsius magistri Iohannis inibi descensum facere ad finem ipsius
ville Zegligeth fieri debere demonstrassent, tamen ipsa meta pronunc a fine dicte ville Wyfalw
ad tres iactus sagittarum vei plus haberetur, ibique dictus magister Iohannes propius ad
dictam magnam metam unam magnam arborem piri silvestris demonstrando dixisset, quod
olim ipsa sua possessio Wyfalw sive Zegligfetjli in sessionibus usque ad ipsam arborem piri
silvestris se extendisset, eademque arbor piri in ordine dicte sue ville extitisset, sed pronunc
propter desolationem dicte sue [ville] extra ordines ipsius ville haberetur, ubi de eo
iobagiones inibi fuissent veritas f e j is constare non valuissent, ibidemque
ipse fráter
Augustinus dixisset, quod dicta villa Zegligeth non ibi, videlicet dicta villa Wyfalw esset, sed
alias retro eandem Wyfalw, ubi videlicet adhuc ecclesia lapidea in honore Omnium Sanctorum
existeret, locata fuisset, et ex eo ipse magister Iohannes huiusmodi suam
demonstrationem
contra tenorem sui instrumenti facérét. DL 10923 (ZsO VII. köt. 1762. sz.).

Belér patak mentén helyezkedik el. Az Újfalu ellenben lakott, szintén kőegyháza
van, s a Tapolca patakkal határos. A Belér patak Hegymagas és a veszprémi káptalan Repesoka birtoka között halad, s a Balatonba ömlik, a patak másik ágának forrása viszont az elhagyott Szigliget falun belül van. A patak egyik ágát mesterségesen ásták, hogy csatornát készítsenek malmok számára. Ennek vize a Tapolca
patakba ömlik. 173
A XIII. századi Szigliget falu elpusztulását jól jelzi, hogy a további XV-XVI.
századi iratok már csak Újfalut említették, Szigligetet egészen elhagyták. Ezt támasztja alá egy 1449-ből származó adat, amely a szigligeti várnagyok Gersei-birtokon elkövetett hatalmaskodásáról tájékoztat. Eszerint Martonfalvai Laca Lukács és Máté várnagyok a Lesence patak melletti Újfalu ( W y f a l w iuxta fluvium
Lesertcze) és Martonfalva jobbágyait küldték Gersei László és Pető birtokaira
pusztítani. 176 Majd 1504-ben egy újabb hatalmaskodás révén megtudjuk: a pannonhalmi főapát istvándi jobbágyai Újlaki Lőrinc Lesence melletti tilalmas erdejében, a szigligeti várhoz tartozó Újfalu határain belül hatalmaskodtak. Az istvándiak új falusi jobbágyokat vertek meg, s az éjszaka leple alatt felfegyverkezve meg-
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Primoque metas dicte possessionis Zegligeth ad prefatum magistmm Mauritium partim titulo
permutationis, partim vero ex donatione dicte domine relicte comitis Bothond de Uente
habitatoribus destitute, in cuius facie ecclesia lapidea foret, secundum tenorem prioris littere
prefati Bele regis et tandem metas alterius possessionis, nove scilicet ville Zegligeth populis
decorate et ecclesiam lapideam habentis, que videlicet nomine terre et nemoris ipsius
possessionis Zegligeth prefati Mauritii eidem Mauritio per eundem Belam regem et Stephanum
filium suum restitute fuissent, [...] iuxta seriem posterioris littere eiusdem Bele regis, prefatam
vero possessionem
Hegmagas
iuxta tenorem prefati privilegii
domini Ladislai
regis
reambulassent, quibus sic prefectis reperissent et vidissent, quod secundum seriem dicti prioris
privilegii ipsius Bele regis ipsa possessio Repesoka, alio nomine Hegmagas capituflij, que in
facie dicte terre trium aratrorum locata extitit, prefate possessioni Zegligeth circa priorem
antiquum decursum prefate aque Beler predicte quoque alteri possessioni nove ville Zegligeth
secundum seriem alterius privilegii eiusdem Bele regis posterioris circa dictam aquam Tapolcha
contigua commetaneitate coniuncta est, pratum vero magnum et locum longe silve dicto capitulo
pertinentes ex ista parte dicti antiqui cursus ipsius aque Beler, videlicet a parte orientis extra
dictas metas adiacere et esse agnovissent. Et licet ipse magister Iohannes fluvium, qui iuxta
easdem possessiones Repesoka et Hegmagas versus Balatinum decurreret, hoc nomine Beler
vocata dixisset, tamen res se aliter haberet, nam unus ramus eiusdem aque ille, scilicet cuius
caput et origo infra dictam villám Zegligeth desertam in prato magnó habetur, et qui veraciter
Beler esset et esse deberet, de suo vero antiquo cursu artificialiter exceptus in alium locum per
fossiwn [...] preparandis molendinis, sicut hoc oculta füles realiter indicat, translatus extitisset,
qui quidem ramus super dictam villám Repesoka capitularem non in magna distantia in
prefatam aquam Tapolcha subintrat et incidit. DL 87978.
DL 93152.

támadták az egykori alvárnagy házát, amely Újfalu területén feküdt a kettősmalom
mellett. Még hónapokkal ezelőtt az említett kettősmalmot a Taplat patakon felgyújtották és a vizet elvezették.177 A két forrás Újfalut (mint birtokot!) Lesence patak
mellettinek mondja, azaz már teljesen együvé tartozónak értelmezi az 1259-ben egy
kézbe került Szigliget-Újfalu birtokot. Hiszen azelőtt, 1258-ban még csak Szigliget föld volt határos a Lesencével. Újfalu mint falu helye pedig teljesen összhangban van a XV. század közepének adataival, miszerint az a Tapolca (itt Taplat) patak
mentén állt. Noha 1504-ben nem tüntetik fel pontosan, hogy az alváraagy háza a faluban van-e (csupán: in territorio sepefatepossessionis
Wyfalw) ez mégis nyilvánvaló. Egyébként ezelőtt is van már arra adat, hogy a vár tisztségviselője Újfaluban
lakik: 1482-ben Újlaki Lőrinc officiálisa, Almádi Sánta Pál is Újfaluban székelt.1 /S
Újfaluról egyébként az 1504. évi hatalmaskodás kapcsán az is kiderül, hogy jobbágyai az istvándi dombokon müveitek szőlőt, ugyanis az apát jobbágyai az újfalusiak ott talált szőlőművelésre való eszközeit is ellopták. Ezek a XV. század végi
adatok, amelyeket már nem a határkiigazítások esetleg fondorlatos szándéka vezérelt, hitelesen mutatják, hogy a Szigligeti vár legfontosabb faluja a középkor végére Újfalu lett. Az 1453-ben említett Nagyfalu most már egészen bizonyosan a régi
Belér-patak menti Szigliget falut jelentette, amely ugyan elpusztult és elhagyott
falu lett, de jog szerint még mindig a vár tartozékának számított. Az egykori, XIII.
században még élő falu névalakját, a Szigliget megjelölést most már csak a várra
használták.
A Tapolcai-medence birtokviszonyai immár előttünk állnak, lássuk, hogyan helyezkedik el benne a Szigligeti vár, avagy a szigetnek mondott terület? A megismert középkori határjárásokat térképre vetítve csupán egy terület maradt lefedetlen, ez pedig a Balatonba benyúló dombos félsziget Tördemic és a Tapolca patak
között. A hegymagasi birtok körülhatárolásánál 1274-ben láttuk, hogy az irat nem
említette meg a déli szomszédost, de azt sem, hogy a határvonal lefutott volna a Balatonig. Ez a kimaradó terület éppen a vár dombja és szűk környezete. A középkori
vízrajzi adatok szerint a Tapolcai-medence a Balaton gyakori kiöntési területei
közé tartozott, amelyből a várdomb valóban szigetként emelkedett ki. 179 A földrajzi helyzet azonnal meg is magyarázza, miért szigetnek írták 1260-ban a várépítésre
szánt dombot. A kérdés csupán az, hogy Sziget tartozék (mint birtoknév) vajon
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Pannonh. Rcndt. III. köt. 587-588. p.
Zala II. köt. 621. p.
Holub József: Zala megye középkori vízrajza. Zalaegerszeg, 1963. 29-30. p. és Sági Károly:
A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és a kartográfiai adatok tükrében. In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7. (1968) 441. p.

1453-ban is ezt a területet jelentette-e. Minthogy írott adatok ezt a kérdést nem válaszolják meg, logikusan két megoldás képzelhető el: 1. Az 1260-ban insulámk
emlegetett teriilet a Balatonból szigetként emelkedett ki, s a vár építési helye volt.
A földrajzi megjelölés a XV. században tulajdonnévként (Sziget) élt tovább, amely
a vár birtokának, azaz közvetlen környezetének és az 1453-ban szereplő vártartozéknak elnevezése; 2. Az insula csak földrajzi fogalom a vár helyének meghatározására, birtokjogilag azonban az 1274-ben körülhatárolt Hegymagas birtok területére esett. Nem vette fel a Sziget nevet, ez egy máshol húzódó vártartozékot jelöl.
A Hegymagas birtokon álló vár megmagyarázná azt a bizonytalan pontot, hogy a
XIII. század végén - XIV. század közepén a Mórichidaiak milyen jogcímen tették
rá kezüket a várra. Az 1274-ben történt hegymagasi birtokadomány ugyanis Miklós hősi tetteit hálálta meg, hihető tehát, hogy a derék hadfi olyan birtokot kapjon,
amelyen egy jól megépített vár is állt. 1344-ben, amikor az uralkodó visszaadta
Mórichidai Simonnak és Istvánnak az 1258., 1259. és 1274. évi okleveleikalapján
szigligeti és hegymagasi birtokukat, a várat is meg- (vissza-?)kaphatták, hiszen
négy évvel később, 1348-ban már Mórichidai-alvárnagyot találtunk a várban. Az,
hogy az 1274. évi határjárásban éppen a Balatonban lévő szigethez, az insulához
való viszony maradt homályban, módot ad mindkét elképzelésnek: akár a Balatonig lefutónak is értelmezhetjük a birtokot, amely így a várat is magába foglalná (2.
változat), de ugyanígy a sziget önálló létét is megengedi (1. változat). Noha meggyőző magyarázatnak tűnik, hogy a Mórichidai család Hegymagas birtokkal jogosan jutott hozzá a várhoz is 1274-ben, mégiscsak meglepő, hogy az adomány levélben egyáltalán nem említik meg. A határok bejárásánál ez még nem is különös, hiszen a birtok belseje ilyenkor figyelmen kívül marad, azonban az oklevél meglehetősen egyértelmű abban a tekintetben, hogy a föld korábban a királyi udvarnokoké
s a hospeseké volt, ennek pedig semmi kapcsolata a várral, vagy a vár múltjával.
Továbbá, igaz ugyan, hogy a vár egészen a XV. század derekáig a Mórichidaiak kezében volt, s jogukat senki nem kérdőjelezte meg, sőt Újlaki Miklós halálával peres
úton vissza is akarták szerezni, mégis furcsa, hogy soha egyetlen Szigliget-Hegymagas birtokperük során sem említik meg a várat. A megoldást a következőképpen
képzelem el: a vár Hegymagas birtokon van, így kerül Mórichidai tulajdonba, azon
belül viszont önálló birtoktestként van jelen, amit 1453-ban külön tartozék formájában fejeztek ki.
Összegzésként megállapíthatjuk tehát, hogy a szigligeti vár uradalma a mai Tapolcai-medence területére esett, a Lesence pataktól Tördemicig összefüggő birtokot alkotva. A vár a mai Szigligeti-dombság balatoni szigetén (ma félsziget) állt,
ettől nyugatra az egyesített Szigliget-Újfalu birtokok terültek el, benne a XV. századra elhagyott Szigliget faluval, amely a ma már nem azonosítható Belér patak

partján feküdt, illetve a Tapolca patak parti Újfaluval, amely ellenben az uradalom
legjelentősebb településévé nőtte ki magát. Szigliget birtok mindamellett a legnagyobb birtok volt, a Balatontól egészen a Pabar-Tapolca útig, sőt Uzsa birtokig
nyúlt. A Tapolca pataktól keletre, illetve a vártól északra húzódott Hegymagas birtok, amely részben a mai Szentgyörgy-hegy nyugati oldalát is magába foglalta, valamint Hegymagas falut. A birtoknak, egyúttal az egész váruradalomnak keleti
vége az Egregy patakon (ez valószínűleg a mai Eger-víz) túlnyúlt, s Tördemiccel
volt határos. Ezen túl, keletre húzódott Felsőtomaj, az egyetlen tartozék, amely külön tagban állt a többi tartozéktól. 1260-ban, a vár felépítésekor Hegymagas és
Szigliget még biztosan nem voltak a vár tartozékai, Tomaj és Sziget ellenben azok
lehettek. A vár alatt ma húzódó Szigliget nevü települést középkori források alapján nem lehet azonosítani, a biztos az, hogy O- és Új falu nem a vár alatt húzódtak. A
birtokok kiterjedésén és helyzetén túlmenően az is tudjuk, hogy az öt tartozék hozzávetőlegesen 200 jobbágyteleknyi birtoknak felelt meg. 180
Érdemes röviden kitérni az említett objektumok régészeti vonatkozására is. A
balatoni szigeten ugyanis két várszerű építmény áll, a Vár és az Óvár, de nem egyértelmű, hogy a várépítési engedély melyikre vonatkozott. Az oklevél által emlegetett várra alkalmas hegy magasságánál és tömegénél fogva mindenesetre sokkal
inkább a Várhegyre illik. Mivel a középkor folyamán egyetlen egy írott adat sem
utalt két építmény létére, az épületek korát csak régészeti módszerekkel lehet meghatározni. A legújabb régészeti kutatások igazolták a feltevést, miszerint az
1260-ban felépített vár valóban a Várhegyen lévő nagy vár. Az Óvár leletei alapján
középkori: a XV. században és a XVI. század elején volt használatban, de akkor
sem örvendett nagyobb jelentőségnek. 181 Az írott források alapján nem tudjuk azt
sem, hogy létezett-e a vár alatt középkori település. Egyetlen egy adat említi a vár
alatti területet, amikor 1408 júliusában garázdálkodás történt a vár alatt. 182 Ez
azonban még nem utal feltétlenül településre. Ezen az adaton, valamint két középkori templomon kívül más nem mutat vár alatti településre. Az egyik templom közvetlenül a vár alatt áll, amelyet — középkori alapokon — a XVIII. században
építettek fel, 183 valamivel délkeletebbre pedig, még mindig a mai település határain
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Az 1441. évi adománylevél említette a birtok nagyságát.
Gere László az Óvár kutatási eredményeiről elhangzott előadása. Gere László: Ásatás Szigliget—Óváron. Castrum Bene konferencia. Visegrád, 2004. október 23.
sub castro Zeglygeth Johannis filii condam Sinionis bani commorantes fures Zala II. köt.
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belül található a másik templom, az ún. Avasi templomrom. 1X4 A XIV. századból
fennmaradt pápai tizedjegyzékek említenek szigligeti templomot, azonban ez valószínűleg a Belér-patak menti Szigliget falu Mindenszentek templomára vonatkozott. 1333-ban és 1334-ben tudunk tizedfizetésről, mindkét esztendőben ugyanakkora összeget fizettek, s azt is megtudjuk, hogy 1334-ben Szigliget plébánosa István. 183 A településnek a tizedjegyzékben feljegyzett névalakja (Zugligeth) ugyan
rendkívül emlékeztet az 1300-ban Sugligetként emlegetett várra, ez azonban korántsem lehet bizonyíték arra, hogy a vár alatt település állt, s a tizedjegyzék az itt
álló valamelyik templomra utalna.
A Szigliget elnevezést a források alapján az 1300-as évektől használták a várra.
Szigliget birtok és falu a vártól északnyugatra esett, s nem felelt meg a vár alatti területnek. A XV. század elején-közepén elhagyott településsé vált. A század végén,
1493-ban ismét tudunk egy szigligeti plébánosról, ám ekkor már korántsem biztos,
hogy a falu a régi Szigliget-Ófalura vonatkozott. 186 A vár alatt húzódó, ma Szigliget nevű település eredete egyelőre tisztázatlan. Ha a régészeti nyomok szerint középkori falu létével kell itt számolni, úgy ez a település csak a Sziget nevű falu
lehet, amelyre csak később ragadt rá a Szigliget elnevezés a várról kölcsönözve nevét. Ezt az elképzelést igazolják a XVI. század közepéről fennmaradt rovásadó
összeírások is. A dica-jegyzékekben pontosan nyomon követhető Sziget-ÚjfaluSzigliget változása. Noha a megyében több Sziget és Újfalu nevű falu létezett, azonosításuk egyszerű volt: az a tény ugyanis, hogy a Lengyel család birtokai között
voltak felsorolva szorosan Hegymagas után, nem hagyott kétséget afelől, hogy
pontosan a várhoz tartozó falvakról van szó. Ezek alapján 153 l-ben tudunk Szigetről (Zygeth), valamint Újfaluról és Hegymagasról, mindhárom Lengyel János birtokában volt. 1534-ben Sziget és Hegymagas szerepelt, 1536-ban Újfalu és Hegymagas, 1538-ban ismét Sziget és Hegymagas, 1548-ban mindhárom település. 187
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Kozák Károly a XIII. század közcpcrc helyezte az Avasi romot a torony formája, a nyílásai és
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1549-ben már Szigliget is előfordul (Zeg lygeth) és Hegymagas. 188 Ettől kezdve
Sziget már nem szerepel külön, se Újfalu, és Hegy magas mellett már állandóan
Szigligetet említik. 189 Ez már nem az egykori, XIII. században megismert Szigliget
falura utal, hanem a vár alatti településre, amely eleddig Sziget elnevezést viselhette. Sziget a XVI. század közepére tehát átadta nevét Szigligetnek. Érdekes, hogy
Újfalu is ekkor tűnik el az adóösszeírásokból, ami arra mutathat, hogy Újfalu elnéptelenedett, lakosai talán biztonságosabbnak látták, hogy a vár alatti településre
költözzenek. Az egykori Szigliget falu (avagy Nagyfalu) erre az időszakra bizonyára végleg elhagyott faluvá vált.
A vár történetének nyomon követésekor valójában tehát Sziget történetét kutattuk, amelynek Szigliget elnevezése szorosan összefüggött a birtokos Mórichidai
család térnyerésével. Noha a vár a XIV. századtól már a Szigliget elnevezéssel élt,
az alatta lévő terület továbbra is megőrizte az eredeti Sziget nevet, és csak kétszáz
évvel később, a XVI. század közepén vette át a felette húzódó vár nevét, miután a
két egykori település: Szigliget (Ofalu vagy Nagyfalu) és Újfalu elnéptelenedett.
Egyetlenegy oklevelet ismerünk a középkorból, amelyet a várban kelteztek.
Pontosan arról árulkodik, hogy a mindennapi gyakorlatban előszeretettel használták a vár mindkét elnevezését: Szigligetet és Szigetet, akár egy oklevélen belül is.
Lám, az 1440-es évek elején keletkezett hatalmaskodásról szóló panasztételt Szigliget várában datálták Illés próféta napján, kiállítói pedig Fóris és Pál voltak, a szigeti vár várnagyai. 190
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Ex castro Zeglegeth
94005.

in festi beati Elie prophete. Fforis et Paulus castellani castri Zegeth. DL

FÜGGELÉK
I. Oklevelek
Az alábbiakban a Szigligettel kapcsolatos legfontosabb okleveleket közöljük. A források
mindegyike kiadatlan, kivéve az 1274. évi oklevelet, amelynek az alábbiakban egy eddig ismeretlen szövegváltozata kerül közreadásra. A szövegkiadásnál az általánosan bevett gyakorlatot követtük. 191
1.
1258. szeptember 23.
IV. Béla király rögzíti a Mórichidai Móric által újonnan megszerzett Szigliget fold határait.
Tartalmilag átírta: a.) Kompolt István országbíró 1424. június 17-én kiadott oklevele, b.) a fehérvári
káptalan 1424. május 20-án kiadott oklevele, ami a Kompolt-féle oklevélbe van belefoglalva. Hártya,
alján pecsét. Hátoldalán újkori kézzel: 1424 Adjudicatoria super metis possessionis Raposka, sive
Hegymagos et Ujszigliget, necnon oppidi Tapolcza. DL 87978 (Esztcrházy hg. levéltár, Repositorium,
99-B-6-80). Rövid latin nyelvű rcgcsztaként: Elcnchus Archivi Familiac Lengyel de Tóthi. 1839. Scria
A 5-6. p. (R szekció 319, 37. csomó. Mikrofilmen: 47525. sz.)

a.)
Tamen ipse [Iohcinnes de Moroczhyda] in facto rectificationis metarum possessionum suamm,
Hegmagas et Zegligeth vocatarum certas litteras haberet metales, nondum in processu
presentis cause exhibitas, vigore quamm mete ipsius capituli [ Vesprimiensis] reperiri et iura
eiusdem capituli possessionaria a suis iuribus melius et evidentius rectificari possent, et
ibidem in horum verborum suonim declarationem quasdem litteras felicis reminiscencie olim
domini Bele regis privilegiales, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo,
nono Kalendas octobris, regni autem sui anno vicesimo tertio confectas nobis presentarat, in
quibus inter cetera hec clausula reperiebatur: mete autein totius terre Zegligeth, videlicet
medietatis, quam conUilit magistro Mauritio relicta Botond comitis, et medietatis, quam habuit
in concambium a monasterio de Almad, hoc ordine distinguntur, prout in litteris Favi prepositi
Wesprimiensis, Omodei comitis filii Bogomerii, Petri filii Ladislai et Aniani estimatorum,
quos partes assumpserant, vidimus contineri: prirna meta incipit ab occidente de fluvio
Lesenche infra portum Pobor et vadit ad unam arborem, vulgariter egwr vocatam, super qua
est cnix antiqua pro meta assignata; inde vadit ad quandam viam, que venit de porUi Pobor, ubi
sunt due mete tenee antique; inde de ipsa via vadit per frequentes metas teneas et cadit ad
magnam viam, que de villa Pobor vadit ad Tapolcha, ubi sunt due rnete terree antique; inde in
eadem magna via per metas teneas vadit directe superius ad duas metas teneas antiquas, ubi ex
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ipsa via exit ad sinistram et vadit per berch per frequentes metas terreas versus septemtrionem;
inde per duas monticulos descendit in vallem ad metas terreas antiquas; inde iuxta quandam
viam tendit ad dextram et vadit per metas terreas antiquas, exinde in quadam stricta valle vadit
directe versus septemtrionem ad lapidem Filgekw per metas terreas antiquas, ubi terra Pobor,
que est castri Zaladiensis, que est commetanea eiusdem terre Zegligeth, tenninatur et ibi
conterminium recipit terra Usa, que est cuiusdam hominis, Berkel nuncupati; inde per aliam
strictam vallem vadit ad unam metam lapideam et alteram terream; inde per metas terreas vadit
versus orientem, ubi terra Usa terminatur et contenninalitatem ipsius recipit terra hospitum
nostrorum de nova villa Zegligeth; inde vadit versus meridiem, iuxta eundem 3 lapidem
Filgekw a parte sinistra per metas terreas frequentes descendit per berch in virgultum usque
villam hospiUim nostromm predictorum ad pimm, sub qua sunt due mete terree; exinde iuxta
fmem eiusdem ville vergit per frequentes metas terreas ad quendam fontem, qui Bozyasfew
vulgariter vocatur; inde vadit ad sinistram versus molendinum Mokod, ibique per ipsam
aquam transit versus meridiem; inde vadit ad orientem per quoddam [majgnum et longum
pratum per metas terreas frequentes usque aquam Bcler vocatam, ubi contenninium ipsius
recipit terra ecclesie Wesprimiensis; inde vadit directe versus meridiem per cursum aque Beler
usque Balatinum; inde vadit ad finem silve, vulgariter cher vocate, ibi cadit ad aquam
Lesenche, ubi commetanea est sibi terra Edelich, que est Andrei comitis et cognatorum
suomm; inde per alveum fluvii Lesenche venit iuxta conterminium nobilium de Vita; inde
nobilium de Tomay, inde vadit per conterminium populomm de villa Stefand ecclesie Sancti
Iacobi de Selez versus occidentem, ubi revertiUir ad priorem metam ibique mete eiusdem terre
terminanUir.
a

eundem: sor folott

b.)
Prima domini Bele regis quarti, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo
octavo nono Kalendas octobris, regni autem sui anno vicesimo tercio privilegialiter emanata
continuisset, quod domina relicta Botond comitis medietatem possessionis Zegligeth, que
sibi pro dote sua de Ladislao, priori marito suo cessisset, ex licencia ipsius Bele regis
magistro Mauritio, cognato suo, quem sibi in filium adoptasset, contulisset perpetuo
possidendam, aliam autem medietatem eiusdem terre Zegligeth, quam idem Ladislaus pro
remedio anime sue monasterio de Almad contulisset, idem Mauritius pro possessione Baand
iuxta Marchal adiacenti ac pro triginta duabus marcis ab abbate et fratribus dicti monasterii
ex consensu patronorum eiusdem monasterii via permutationis et concambii pro se
habuisset sub expeditoria cautione litteris in eisdem dcclarata, cuiusquidem totius terre
Zegligeth, videlicet medietatis, quam dicto Mauritio ipsa relicta Botond comitis contulisset,
et medietatis, quam idem Mauritius in concambium a dicto monasterio de Almad habuisset,
prout idem Bela rex in litteris Favi prepositi Wesprimiensis, Omodei comiti filii Bogomerii,
Petri filii Ladislai et Aniani, quos partes ad id assumpsissent, vidisset contineri. Prima meta
incipit ab occidente de fluvio Lesenche infra portum Pobor et deinde de meta ad metam
currendo ad lapidem Fylgewkew, exinde vero similiter de meta in metam transeundo, et
contenninalitatem cum terra hospiUim ipsius Bele regis de nova villa Zegligeth recipiendo

per frequentesque metas usque villam dictorum hospitum regalium et deinde iuxta finem
eius metarum per quoddam magnum et longum praUun usque aqua Beler, ubi conterminium
terre ecclesie Wesprimiensis reciperet, et inde per amplius eandem totam terram Zegligeth
circumquaque ambiendo ad priorem metarum, ubi incepta fuisset, regrederetur.
2.
1259. oktober 17.
IV. Bela szigligeti birtokreszt itel meg Morichidai Mdricnak.
ugyanabban az evben hasonlo tartalmu oklevelet dllit ki.

Istvan

stajer

herceg

Tartalmilag atirta: a.) Kompolt Istvan orszagbiro 1424. junius 17-cn kiadott oklcvclc, b.) a fchcrvari
kaptalan 1424. majus 20-an kiadott oklcvclc, ami a Kompolt-fele oklevclbc van bclcfoglalva. Hartya,
aljan pccsct. Hatoldalan ujkori kezzcl: 1424 Adjudicatoria super metis possessionis Raposka, sive
Hegymagos et Ujszigliget, necnon oppidi Tapolcza. DL 87978 (Eszterhazy hg. lcveltar, Rcpositorium,
99-B-6-80). Tartalmi atiraskcnt szcrcpcl mcg Pcrcnyi Pcter orszagbiro 1420 utan kelctkczctt oklcvelcbcn (DL 24794), tovabba Pcrenyi Petcr orszagbiro 1421. novcmbcr 14-cn (DF 200414) cs 1421. novcmbcr 20-an (DL 87959) kclt oklcvelcibcn. Rcg. Arp. 1027. sz. (itt 1254-55. cvi datalassal). Emliti:
Vcszpr. Rcg. 409. sz.; ZsO VIII. kot. 1166. sz. Rovid latin nyelvu regcsztakent: Elcnchus Archivi
Familiac Lcngyel dc Tothi. 1839. Seria A 4. p. (R szckcio 319, 37. csomo. Mikrofilmcn: 47525. sz.)

a.)
Prima Bele regis anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo
nono, sexto decimo K a l e n d a s novembris, regni autem sui anno vigesimo quinto
privilegialiter exorta declarasset, quod cum ipse dominus Bela rex post recessum
Tartaronim pro revocandis iuribus castri udvarniconim indebite alienatis per toUim regnum
suum diversos iudices misisset, inter alios Nicolaum Sinistnim Umc temporis magistnim
dapiferonim suonim pro revocandis tenis udvarniconim indebite occupatis ad comitaUim
Zaladiensem duxisset destinandum, in cuius presentia udvarnici de Tapolcha super quadam
particula tene Zegligeth vocate et nemoris magistrum Mauritium iudicem curie domine
regine consortis ipsius Bele regis, comitem Nitriensem m causa convenissent et licet inter
partes diutius fuisset disceptaUim, tamen tandem idem comes Nicolaus ad redimendam
vexationem suam, quam per continuum clamorem dictonim udvarnicorum sustinuisset, per
inquisitionem minus provide actam dictis udvamicis assignasset, et quia eadem tena fuisset
vacua et habitatoribus udvarnicorum destituta, super eadem hospites nomine Bele regis
fuissent congregati, elapsis autem quibusdem annis cum idem inagister Mauritius confidens
de iure suo sepe et sepius dictam terram sibi restitui postulasset, subtili et diligenti
inquisitione facta, quam etiam ipse dominus Bela rex per carissimum filium suum, regem
Stephanum ducem Styryae fieri fecisset, eandem tenam cum nemore scientes pertinere ad
predicUim inagistmm Mauritium fuisse statutam dictis udvamicis propter importunitatem
eonim non propter iustitiam, ipsam tenam cum nemore dicto magistro Mauritio per fidelem
suum, abbatem Zaladiensem sub antiquis metis restitui fecisset perpetuo possidendam, mete
autem eiusdem tene et nemoris litteris in eisdem essent conscripte.

b.)
S e c u n d a autem earum eiusdem Bele regis, anno Domini m i l l e s i m o ducentesimo
quinquagesimo nono decimo sexto Kalendas novembris et tertia domini Stephani fdii eiusdem
Bele regis, tunc ducis Styrie, anno in eodem privilegialiter emanate denotassent, quomodo
ipse Bela rex post recessum Tartaromm pro revocandis terris udvamicomm indebite occupatis
Nicolaum Sinistrum magistmm dapiferomm suomm ad comitatum Zaladiensem destinasset,
in cuius presentia udvamici de Tapolcha magistmm Mauritium super quadam particula terre
Zegligeth vocate et nemoris convenissent, quas idem Nicolaus ad redimendain vexationem
suam per inquisitionem minus provide actam dictis udvamicis assignasset, elapsis autem
quibusdem annis idem magister Mauritius confidens de iure suo eandem terram cum nemore
sibi restiUii postulasset, quam cum dicto nemore idem Bela rex et Stephanus filius eius dicto
magistro Mauritio sub antiquis metis restitui fecissent perpetuo possidendam, mete autem
eamndem terre et nemomm, quibus ad dictam Zegligeth prefatum magistmm Mauritium
modo premio contingentem fuissent applicate, litteris in eisdem conscripte haberentur, que in
eamm cursibus ad aquam Taplicha tenderent et ibi terre Hegmagas populomm ecclesie
Wesprimiensis contiguarentur, deinde autem ad aquam Beler transirent et ibi terre Zegligeth
predicti ipsius Mauritii coniungerentur.
3.
1274. februar 22.
IV. Ldszld Morichidcii Mikldsnak
Hegymagas foldjet.

adomcinyozza a zalai vdrnepek es kirdiyi

udvarnokok
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a.)
Secunda vero eamm domini Ladislai olirn similiter regis Hungarie, anno incamationis Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, octavo Kalendas martii, regni autem sui anno
tercio privilegialiter confecta manifestasset, quod ipse dominus Ladislaus rex pro fidelibus
servitiis comitis Nicolai filii magistri Mauritii magistri pincernamm suamm in eisdem litteris
seriatim conscriptis, quandam terram udvamicomm suomm ac castrensium castri Zaladiensis,
Hegmagas vocatam cum omnibus utilitatibus et pertinenciis suis excepta una particula ipsius
terre ad unum aratmm et dimidium sufficiente a parte terre comitis Laurentii de Taplocha
existente, super qua particula in reambulatione ipsius terre per' eundem comitem Laurentium,
sicut ipse Ladislaus rex in litteris Wesprimiensis capituli, sub cuius testimonio eadem terra

fuisset reambulata, eontineri vidisset, extitisset contradictum, eidem magistro Nicolao et per
eum suis heredibus dedisset et contulisset iure perpeUio possidendam, in cuius corporalem
possessionem eundem magistrum Nicolaum per Michaelem filium magistri Thome aule sue
notarii sub testimonio dicti capiUdi Wesprimiensis fecisset introduci, mete autem terre
eiusdem litteris in eisdem essent seriatim conscripte.
1

per.

tollban maradt

b.)
Quarta autem eamm domini Ladislai regis fdii prefati Stephani filii Bele regis privilegialis
anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, octavo Kalendas marci, regni
autem sui anno tercio emanata explicasset, quod ipse Ladislaus rex Nicolao filio Mauritii
inagistro pincemarum suorum quandam terram udvarnicorum suorum ac castrensium castri
Zaladiensis Hegmagas vocatam cum suis utilitatibus excepta una particula terre ad unum
aratrum et dimidium sufficiente a parte terre comitis Laurentii de Thapolcha existentem
super qua [...] contradictum, in heredum heredes perpetuo possidendam contulisset in cuius
corporalem possessionem eundemNicolaum per Michaelem filium Thome aule sue notarii
sub testimonio capituli ecclesie Wesprimiensis fecisset introduci, quamm mete litteris in
eisdem continerentur.
4.
1344. december 7.
Lajos kiraly visszaadja Meggyesi Simonnak es Ist\>dnnak Szigiiget es Hegymagas

birtokukat.
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a.)
Tercia siquidem eamndem, scilicet capiUdi ecclesie Albensis, in crastino die festi Sancti
Nicolai confessoris, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo quarto clause edita,
domino Lodovico regi ad suum mandatum relatorie rescripta declarasset, quomodo ipse
dominus Lodovicus rex visis literaribus instmmentis et iuribus Simonis filii Mauritii fdii
Nicolai wayvode, item Stephani filii Stephani filii eiusdemNicolai wayvode deMegges super
possessionibus Zegligeth et Hegmagas emanatis easdem possessiones eisdem Simoni et

Stephano duxisset restituendas, que per regium et dicti capituli Albensis homines, litteris in
eisdem nominatos sub metis modo simili litteris in eisdem conscriptis salva portione ecclesie
Wesprimiensis et quadam particula terre ad secundum dimidium aratrum se extendente, a parte possessionis dicti Laurentii de Tapolcha existente et aliorum quommlibet in eisdem iuribus
remanentibus dictis magistris Simoni et Stephano [ac] eomm heredibus statuissent perpeUio
possidendas, reUdissent etiam ipsius domini Lodovici regis et dicti capiUdi homines, quod ipsi
intra metas possessionis Hegmagas inter alios homines reperissent Emericum fdium Stephani,
qui se dixisset iobagionem nobilem episcopi ecclesie Wesprimiensis de Hegmagas et terram
intra metas eiusdem possessionis haberi erbatim divisam.

b.)
Quinta autem ipsarum nostrarum [ccipituli Albensis] in crastino festi Sancti Nicolai
confessoris, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo quinto1 emanata, domino
Lodovico regi ad suum litteratorium mandaUim rescripta tenoremque litteramm ipsius regis
Lodovici sub maiori suo sigillo anullato emanatamm nobis directamm verbaliter in se habens
decantasset, quomodo ipse rex Lodovicus visis prescriptis quatuor privilegiis, annotatomm
Bele, Stephani et Ladislai regum, in superioribus sensualiter insertis, per magistmm Simonem
fdium Mauritii filii Nicolai wayvode et Stephanum filium Stephani filii eiusdem Nicolai
wayvode sibi exhibitis possessiones Zegligeth et Hegmagas vocatas, in comitaUi Zaladiensi
existentes sub suis veris, antiquis metis cum omnibus eamm utilitatibus in fdios fdioatm in
perpetuum possidendas restituisset et remisisset eisque salvo iure alieno statuere comisisset.
Michael itaque fdius De[sew de ...]emekew homo ipsius regis Lodovici cum testimonio nostro
ad facies eamndem possessionum Hegmagas et Zegligeth vocataram accessissent et primo
metas dicte possessionis Hegmagas, deinde autem metas prefate possessionis nove ville
Zegligeth per prescriptas metas in predictis litteris privilegialibus regum prescriptoram
contentas ab alioram commetanoram et vicinoram portionibus possessionariis reambulando,
populi seu cives de Tapolcha Usa vocati ad dandas metas ex parte eoram non venissent, sed
prohibitionem fecissent, easdemque possessiones ab aliomm iuribus secundum tenorem
dictomm pri[vilegi]orum separatas cum omnibus utilitatibus salva portione ecclesie
Wesprimiensis et quadam particula terre a parte possessionis Tapolcha ad secundum dimidium
aratram se extendente et iurium alioram quoramlibet prescriptis magistris Simoni et Stephano
eoramque heredibus perpeUio possidendas staUiissent, cursus autem metaram earandem
possessionum pro tunc reambulataram in eisdem litteris conscripte haberentur.
1

quinto helyett quarto helyesen

5.
1348. szeptember 30.
A fehérvári káptalan jelenti Lajos király parancsára,
elhatárolták Tapolca birtoktól.

hogy Simon Szigliget

birtokát
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a.)
Quartaetultima earundem similiter dicti capituli Albensis, secundo die festi Beati Michaelis
archangeli, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo octavo clause confecta
explicasset, quomodo ipsum capitulum mandatis ipsius domini Lodovici regis obedire
cupiens cum Nicolao presbitero capellano, item Lachk fratre Kolos et Iohanne filio
Laurentii hominibus dicti domini Lodovici regis ipsorum hominem, videlicet Stephanum
Sclavum concanonicum ipsorum pro testimonio duxisset destinandum, qui reversi
retulissent, quod ipsi feria sexta proxima ante dictum festum Beati Michaelis archangeli
[1348. szept. 28.] convocatis commetaneis et viciniis predicte possessionis Tapolcha ad
faciem eiusdem accessissent, et eandem a possessione magistri Simonis filii Mauritii
Zegligeth vocata iuxta tenorem privilegii domini Bele regis metalis presentibus populis et
iobagionibus ipsius domini Lodovici regis de eadem Tapocha ac magistro Iohanne filio
Herrici, vicecastellano dicti magistri Simonis de Zegligeth reambulassent, et per metas,
litteris in eisdem contentas a sese distinxissent et separassent, et super eo tam ipse Simon,
quam dicti populi de Tapocha contenti extitissent.

b.)
Sexta autem earundem et ultima similiter nostra [capituli Albensis], secundo die festi Beati
Michaelis archangeli, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo octavo suborta
habens in se verbaliter tenorem litterarum prefati Lodovici regis nobis directarum
manifestasset, quomodo ipse rex Lodovicus metas possessionis sue Tapolcha comitatus
Zaladiensis reambulare et renovari facere volendo ad hec peragenda Nicolaum presbiterum
capellanum suum, item Lachk fratrem Kolos et Iohannem fílium Laurentii pro hominibus
suis destinasset, qui cum magistro Stephano Sclavo concanonico et testimonio nostro ad
faciem eiusdem possessionis Tapolcha accedendo convocatis commetaneis et viciniis suis
eandem a parte possessionis magistri Simonis filii Mauritii Zegligeth vocate iuxta tenorem
privilegii domini Bele regis presentibus populis et iobagionibus eiusdem regis Lodovici de

eadem Tapolcha ac Iohanne filio Henrici, vicecastellano eiusdem magistri Simonis de
Zegligeth reambulassent, et per metas in eisdem litteris contentas separassent, super eoque
tam ipse Simon [...] quam prefati populi de Tapolcha contenti extitissent,
6.
1424. június 8. Buda

Garai Miklós nádor előtt Szántai Lack Jakab és Dávid, valamint Mórichidai János
örökösödési szerződést kötnek, birtokaik magszakadás esetén a másik félre és utódaikra
szállnak.
Hártya, középen kettészakadt, kétoldalt függőpccsct selyemzsinórja. DL 11517 (NRA 716-5)

Nos, Nicolaus de Gara regni Hungarie palatinus et iudex Cumanorum memorie
commendantes tenore presentium significamus quibus expedit universis, quod viri magnifici
Iacobus alias vaivoda Transsilvanus et Dávid pridem banus regni Scalovonie, filii videlicet
Nicolai filii Lachk de Zantho ac Georgius filius prefati Dávid [bani pro se et pro] Ladislao filio
preseripti Iacobi vaivode, cuius onus et gravamen in subseriptis super se cunctasque
hereditates et bona eorum receperunt ab una, parte siquidem ex altéra magistri Iohannes filius
Simonis bani filii Mauritii de Moroczhyda Nicolausque et Simon filii eiusdem pro se et pro
Mauritio filio preseripti Simonis iunioris, filii videlicet Iohannis, cuius nexus in subnotandis
consimiliter super se et eorum quelibet iura et bona assumpserunt, personaliter constituti in
presentia nostra dixerunt et liberaliter confessi extiterunt in hunc modum, quod ipsi digesto
tractatu maturaque deliberatione in se prehabitis sese mutuo et alternatim eisque succedentes
sibi ipsis in fratres condivisionales et generationales adoptassent et recepissent, ymo
adoptarunt et receperunt coram nobis, et in huius manifestum indicium de quibusvis eorum
iuribus possessionariis tale moderamen talemque dispositionem via prescripte adoptionis
fraternalis disponendo, quod ubi preseripti Iacobus vaivoda, Ladislaus filius suus, item Dávid
bánus et Georgius filius eius sin eis succedentes de medio extinctis seminibus tollerentur, tunc
eorum castra Balwanus et possessio Scenthes [Trans]silvane, item Solyomkw comitatus
Bihoriensis cum omnibus villis, tenutis ad easdem spectantibus utilitatibusque quibuslibet et
notanter tributis ac molendinis, preterea possessiones Nempti et Zarwaz comitatus [...]
pertinentie iterumque vocitatur, reliqua etiam universa eorum iura, emptitia scilicet et alia in
preseriptos Iohannem filium Simonis bani, Nicolaum et Simonem filios ipsius, Mauritium
etiam filium dicti Simonis eorumque quos[libet success]ores, sicuti eorum fratres
condivisionales et generationales confestim et illico derivarentur, ubi autem ipsi magistri
Iohannes, filius Simonis bani, Nicolaus et Simon filii eiusdem Mauritiusque filius prefati
Simonis [...] successores modo previo extinctis seminibus decederent, extunc castrum eorum
Zdench in regno Sclavonie situatum, item possessio Berzewze, aliud etiam castrum Zeglygeth
nominatum comitatus de Zala [...], preterea possessiones Morochyda predicta et Meggyes
alieque possessiones in tenutis et districtibus earum situate, alie etiam eomm possessiones
ubilibet existentes qualitercumque vocitate demptis possessio[nibus ...] quas dispositioni
earum submiserunt modo simili cum tributis, molendinis, urburis ac montanis cuiuscumque
materiei existerent, aliis etiam universis et singulis utilitatibus qualicumque nomine voc[itatis]

prescriptos Iacobum vaivodam, Ladislaum fdium suum, Dávid banum et Georgium filium
eius eorumque quoslibet heredes et successores protinus et ibidem redacta haberenUir cum
pleno et totali do[...] facta. In cuius rei memóriám et perpetuam finnitatem presentes litteras
nostras privilegiales pendentis sigilli nostri autentici munimine roboratas eis duximus
concedendas. Dátum Bude octavo die festi As[censionis] Domini, anno eiusdem millesimo
quadringentesimo vigesimo quarto.
7.
1433. november 9.
A veszprémi káptalan előtt Margit, Mórichidai Simon özvegye, fiának Móricnak gyámjává
és védelmezőjévé fogadj a Rozgonyi Simon veszprémi püspököt, és rábízza birtokai kezelését.
Papír, hátán pccsct nyomával. DL 12542 (NRA 16-35)

Nos, capitulum ecclesie Vesprimiensis memorie commendamus, quod nobilis domina
Margaretha vocata, relicta Symonis filii condam Iohannis filii bani de Moroczhida coram
nobis personaliter constituta confessa est in hunc inodum, ut reverendus in Christo páter
dominus Symon de Rozgon episcopus dicte ecclesie nostre, dominus et prelátus noster
universarum suarum et filii sui possessionum ac castrorum tam in regno Hungarie, quam
Sclavonie, ubilibet habitarum aliarumque rerum et bonorum eorum, quo ad utilitatem eiusdem
domine et filii sui predicti tutor et protector defensorque 1 atque dispositor sit et existat
universosque familiares ipsius domine et filii sui tam nobiles, quam ignobiles iuxta eorum
merita tenere, conservare, corrigere et emendare valeat atque possit. Assumpsit nichilominus
eadem domina Margeretha sua et dicti filii sui personis coram nobis, ut quidquid idem
dominus Simon episcopus, necnon due sue castellani de Zugligeth, Georgius de Wynemeth et
altér Georgius de Boba, item Sebastianus de Karmach, Ladislaus de Thomaii, Stephanus
Barocz, Andreas de Wky et Petrus de Thothy in quibuscunque factis suis vei cum
quibuscunque hominibus tam nobilibus, quam ignobilibus in litium suarum ordinationibus et
dipositionibus tam possessionum, quam acUium potentiariorum aliarumque causarum suarum
processibus ordinaverint atque disposuerint, hoc pro rato habebit et firmiter tenebit presentium
litteraram nostrarum vigore et tesimonio mediante. Dátum feria secunda proxima post festum
Beati Emerici ducis, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo tercio.
1

hibásan:

densorque

8.

1441. szeptember 9. Buda
I. Ulászló király Némái Kolos Jeromosnak, Jári Baróc Balázsnak és Mihálynak adja
Szigliget várát minden tartozékával együtt.
Hártya, szöveg alatt pecsét. Jobb felső sarkában: Commissiopropria
tatlan kancelláriai jegyzet. DL 13643 (NRA 1711-35)

domini regis. Pecsét alatt olvasha-

Nos, Wladislaus Dei gratia Hungarie, Polonie, Dalmatie, Croatie etc. rex Lithwanieque
princeps supremus et heres Russie memorie commendamus tenore presentium significantes,
quibus incumbit universis, quod nos attentis et in acie nostre mentis perpensius indagatis illis
gratuitis et acceptis dignis fidelitatibus, que nobis fideles nostri egregii Ieronimus Kolos de
Néma, ac Blasius et Michael Barocz dicti de Iaar nobis a tempore felicis nostre maiestatis
coronationis in regem huius regni facte in nonnullis nostris et regni nostri expeditionibus,
prosperis scilicet et adversis, personis et rebus ipsorum pro nostri honoris augmento fortune 1
casibus submissis nobis exhibuerant, hamm intuitu cupientes ipsos hac vice nostre regie
liberalitatis dono premiare castrum nostrum Zeglygeth vocatum in comitatu Zaladiensi
habitum simulcum cunctis villis et possessionibus ad idem castrum de iure pertinentibus
aliisque quibusvis utilitatibus et pertinentiis, videlicet terris arabilibus cultis et incultis, agris,
pratis, pascuis, silvis, nemoribus, virgultis, rubetis, montibus, vallibus, vineis vinearumque
promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarum decursibus necnon molendinis et
locis molendinorum generaliterque quarumlibet utilitatum et pertinentiarum eiusdem et
ipsarum integritatibus quovis nomine vocitatis sub suis et ipsarum veris metis et antiquis
limitibus animo deliberato et ex certa nostre maiestatis scientia de prelatorumque et baronum
nostrorum consilio memoratis Ieronimo Kolos ac Blasio et Michaeli Barocz ipsorumque
heredibus et posteritatibus universis de manibus nostris regiis omni eo iure, quo idem et eedem
nostre legittime incumbunt collationi dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus,
donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter possidendum, tenendum pariter et
habendum salvo iure alieno, hoc adiecto, quod si nos aut nostri successores, reges Hungarie
vei alii quipiam ipsum castrum Zeglygeth ab eisdem Ieronimo, Blasio et Michaele temporum
in processu rehabere voluerimus, extunc infra vitám eorundem ab ipsis aufere non valeamus
neque possumus, post mortem vero ipsorum Ieronimi, Blasii et Michaelis ab eorundem
heredibus datis prius ipsis ducentis iobagionibus seu sessionibus iobagionalibus et non aliter
ipsum castrum auferre valeamus harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante,
quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportate. Dátum
B u d e secundo die festi Nativitatis Beate M a r i é virginis, anno Domini m i l l e s i m o
quadringentesimo quadragesimo primo.

' szövegben hibásan: furtune

9.
1453. szeptember 14. Pozsony
V. László király új adomány címén Újlaki Miklósnak adja Szigliget és Hegyesd várát
tartozékaikkal, valamint Kaposújvár felét uradalmával, a hozzájuk tartozó országos és heti
vásárjoggal, valamint az egyházak kegyúri jogával.
Több helyen sérült hártya, a szöveg alatt pecsét nyomával. Jobb alsó sarkában: Commissio domini regis
domino Ladislao de Gara palatino referente. DL 14722 (NRA 1711-47)

Nos, Ladislaus Dei gratia Hungarie, Bohemie, Dalmatie Croatieque rex Austrieque et Stirie
dux, necnon Marchio Moravie etc. memorie commendamus tenore presentium significantes,
quibus expedit universis, quod licet generale regum officium sit liberalitatis sue donis
unumquemque prosequi subdictorum, illos tamen maioribus altioribusque donis et clarioribus
titulis regalis extollere debet munifícentia, qui uberioribus meritis excellentiora premia
meruerunt. Debitum itaque respectum habemus ad integerrimam fidem, inclitas virtutes et
preclara merita fidelis nostri sincere dilecti, magnifici Nicolai de Wylak waywode partium
nostrarum Transsilvanarum ac bani Machoviensis etc., qui multimodis patrum et suis
virtutibus ac obsequiis merito pre ceteris se nobis reddidit honorandum, nam sicuti
progenitores sui predecessorum nostrorum temporibus, sic et ipse tempore nostro prudentibus
consiliis et potentibus annis status regni1 semper conservatores fuere et columpne, et licet eius
egregia et magnifica gesta tum propter sui magnitudinem, tum vero, quia ea iam pridem
conscripta superinde privilegia nostra latiori sermone futuris commendarunt seculis, ad
presens quantum ad eorum specificationem preterire constituerimus, hoc tamen superinde in
genere, prout fidedigno testimonio docemur referre possumus et confiteri, quod hiis proximis
diebus inter alios nostros fideles maxitne dicti Nicolai waiwode industria et cooperatione regni
nostri Hungarie nobis feliciter reddita sit possessio totaque natio et respublica ipsius regni
nostri Hungarie sublatis intemis scismatibus et civilibus bellis, que antea et voluntates et mentes eoram non solum a sese, verum etiam ab obcdiencia nostra distraxerant, concorditer nos
naturalem eorum regem et dominum recognoverunt et susceperunt cum effectu. Volentes
itaque viro tot meritis claro aliquam favoris [...]ndere castrum Zyglygeth vocatum, in comitatu
Zaladiensi habitum simulcum possessionibus ac villis Heghmagas, Wyfalw, Naghfalw,
Zygeth et Felsewthame vocatis, in eodem comitatu Zaladiensi existentibus, ad idem castrum,
ut dicitur, pertinentibus, item aliud castrum Hegyesd nuncupatum, in eodem comitatu
Zaladiensi existens simulcum possessionibus Gerek ac tributo in eadem exigi solito, necnon
Valws, Almád et Kysalmad vocatis, in eodem comitatu Zaladiensi habitis ad idem castrum, ut
diciUir, pertinentibus, preterea d[irecta]m et equalem medietatem castri Uywar appellati, in
comitatu Symegiensi existentis simulcum medietatibus possessionum seu villarum Keczel,
Omak, Rwpol et D[eshid]a cum medietate tributorum in eisdem exigi solitorum, necnon
Zenthpal, Scend, Dada, Mezaar, Rengewsar, Marczado, Warwize, Egres, Azalo, Peleske et
Zerdahel [et] prediorum Gorycze, Waras et Silvas vocatorum in eodem comitatu Symegiensi
existentium ad eandem medietatem ipsius castri, ut dicitur, pertinentium, in quarum omnium
pacifice dominio se idem Nicolaus waywoda persistere asserit simulcum omni iure nostro

regio, si quod in eisdem [qualiter]cumque haberemus et nostram ex quibusvis causis, módis et
rationibus concemerent maiestatem, aliisque universis pertinentiis et utilitatibus tam dictorum
castrorum, quam et possessionum et villarum prenotatarum videlicet [...] iurisdictionibus,
[nu]ndinis seu foris annualibus sed et ebdomadalibus, necnon iure patronatu ecclesiarum ac
terris arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, fen[etis, silvis], rubetis, n[emori]bus,
montibus, vallibus, vineis, vinearum promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis
aquarumque decursibus, molendinis molendinorfumque locis] et generaliter [quarum]libet
utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis sub suis
veris metis et antiquis limitibus premissis, sic[ut preferjtur se habentibus [mejmorato Nicolao
wayvode suisque filiis ac heredibus et posteritatibus universis nove nostre donationis titulo
dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus, donamus et conferimus iure perpetuo et
irrevocabiliter tenenda, possidenda pariter et habenda salvis iuribus alienis haram nostrarum
vigore et testimonio litterarum mediante, quas in fonnám nostri privilegii redigi faciemus,
dum nobis in specie fuerint reportate. Dátum Posonii in festő Exaltationis Sancte Crucis, anno
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, regis autem nostris anno quarto
decimo.
' az oklevélben: regi
10.

1486. február 7. Buda
Bátori István országbíró előtt Meggyesaljai László tiltakozik az ellen, hogy Szigliget vára
Újlaki Lőrinc kezén legyen, mert a vár örökjogon őt illeti. Az országbíró kitűz egy napot,
hogy Újlaki mutassa be a várra vonatkozó okleveleket.
Papíron zárópecsét nyomával. Jobb alsó sarokban a jegyző kézjegye. DL 19112 (NRA 921-10)

Nos, comes Stephanus de Bathor iudex curie serenissimi principis domini Mathie Dei gratia
regis Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. damus pro memória, quod nobis in presenti
congregatione generáli dominorum, prelatorum, baronum et regni nobilium electorum ad
hanc civitatem Budensem pro electione palatinali confluentium facta, videlicet die dominica
proxima ante festum Beate Apolonie virginis proxime preteritum [1486.febr. 5.] in sede nostra
iudiciaria pro tribunali sedentibus magnificus Ladislaus Mauritii de Meggyesallya nostram
personaliter veniendo in presentiam et magnificum dominum Laurentium ducem de Wylak
coram nobis facie ad faciem repertum in eo, ut ipse illám sumpmam pecuniarum, pro qua
videlicet castnim Zeglygeth vocatum in comitatu Zaladiensi situatum, ipsum Ladislaum
Mauritii iure hereditario concernens, si et in quantum idem castrum ipsi Laurentio duci per
quospiam impignoratum foret, ab eodem Ladislao de pecuniis tunc per eum nostri in presentia
in quodam sacculo depositis tollere et levare idemque castnim Zeglygeth simulcum omnibus
eiusdem pertinentiis dicto Ladislao Mauritii remittere et resignare deberet, amonuit; factaque
huiusmodi amonitione idem Ladislaus Mauritii eundem Laurentium ducem ab ulteriori
detentione et conservatione dicti castri Zeglygeth et pertinentiarum eiusdem sibi ipsi
apropriatione, usurpatione, perpetuatione, statuifactione seque quovis modo in dominium

eorundem intromissione usuque fructuum et quarumlibet utilitatum eorundem perceptione
seu percipi factione factis vei fiendis prohibuit et interdixit publice et manifeste coram nobis,
et in huius declarationem, quod predictum castrum Zeglygeth ac eiusdem pertinentie sibi iure
hereditario attineant, quidam certa privilegia sua, factum eiusdem castri tangentia nobis
curavit demonstrare. Quo audito Iosa de Labdaswarsan pro prefato Laurentio duce cum
procuratoriis litteris nostris nostram et eomndem dominorum, prelatorum, baronum et regni
nobilium exurgendo in presentiam nec prescripta privilegia per dictum Ladislaum Mauritii
coram nobis exhibita revideri et examinari facere, nec prescriptam pecunie quantitatem ab
eodem in persona dicti Laurentii ducis domini sui tollere et levare se velle referendo allegavit
eo modo, quomodo ipse Laurentius dux a tempore obitus condam illustris domini Nicolai regis
Bozne, patris sui nulla privilegia sua super dicto castro Zeglygeth confecta et emanata vidisset
et conspexisset ignoraretque utrum idem castrum Zeglygeth sibi perpetuitatis aut pignoris
titulis attineret, nihilominus tamen universas litteras et litteralia sua instrumenta super facto
dicti castri et eiusdem pertinentiarum confectas et emanata in termino ulteriori per nos eidem
dando coram nobis producere et exhibere promtus esset et paratus. Pro eo nos hiis auditis et
perceptis iudiciando commissimus eo modo, ut idem Laurentius dux universas litteras et
litteralia sua instrumenta, si quas et que ipse tam super perpetuitate, quam etiam
impignoratione eiusdem castri Zegligeth pro sui parte habét confectas et emanata, in octavis
festi Beati Georgii martiris nunc venturi [1486. máj. 7.] coram nobis producere et exhibere
debeat et teneaUir, quibus visis iudicium et iustitiain facere valeamus inter partes in premissis1
dictante iuris equitate. Dátum Bude predicta tertio die termini pronotati, anno Domini
millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto.
' in premissis'. sor fölött beszúrás

11.
1486. február 25. Buda
Bátori István országbíró Újlaki Lőrinc érvelésére úgy dönt, hogy Szigliget vára ügyében
Meggyesaljai Lászlót 1486. május l-re új bírája, a királyi jelenlét elé idézteti. Felkéri a
csázmai káptalant, hogy az idézésnél járjon el.
Papir, zárópecsét nyomával. Több helyen foltokkal. Hátlapján középkori kézzel: Amicis suis reverendis
capitulo ecclesie Chcisfmensis pro] illustri duce Laurentie de Wylak contra magistrum Ladislaum filium
Mauritii Megesalya ad octavas festi beati Georgy martiris. Lcjj ebb: Evocatoria. DL 19121 (NRA 664-5)

Amicis suis reverendis, capitulo ecclesie Chasmensis comes Stephanus de Bathor iudex curie
serenissimi principis, domini Mathie Dei gratia1 regis Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie
etc. amitiam paratam cum honore. Noveritis, quod nobis sabbato proximo post festum Beati
Mathie apostoli proxime preteritum unacum ceteris dominis, prelatis, baronibus hic Bude
penes prefatum dominum nostrum regem constitutis et existentibus illustris dux Laurentius de
Wylak nostram personaliter veniens in presentiam protestatus est in hunc modum, quomodo
ipse in quadam causa inter magnificum Ladislaum filium Mauritii de Meggyesallya, ut
actorem ab una et ipsum protestantem, ut in causam attractum partibus ab alia coram nobis

super facto castri Zeglygeth vocati, in comitatu Zaladiensi existentis per modum personalis
inhibitionis mota et vertenti Iosam de Labdaswassan suum legitimum procuratorem
constituisset litterasque suas procuratorias manibus eiusdem assignasset, tamen ipse Iosa
procurator suus causa in eadem non taliter, qualiter per eum infonnatus fuisset, sed longe aliter
ex proprio motu responendo ipsam causam ad instrumentalem exhibitionem per ipsum
dominum Laurentium ducem fiendam adiudicari facere procurasset, vigore cuius responsionis
et adiudicationis idem Laurentius dux de facili iure suo destrui posset et privari, ob hoc si iuri
consonaret et equitati videretur, extunc ipse huiusmodi responsionem prefati Iosa procuratoris
sui cum omnibus exinde sequendis ac omni eo gravamine, quo de regni consuetudine
conveniret revocare et retractare causaque in eadem aliud nóvum iudicium novamque
responsionem habere prefatumque Ladislaum filium Mauritii contra se evocari facere vellet.
Et quia idem dux Laurentius pretactam responsionem dicti sui procuratoris cum iudicio regali
sex marcarum revocari et retractari prefatumque Ladislaum actorem contra se ad habendum
ipsum nóvum iudicium novamque responsionem evocari posse et valere videbatur, pro eo
prefato Laurentio duce prefatam responsionem antefati Iose procuratoris sui penitus et per
omnia notanterque et expresse revocante et retractante vestram amititiam presentibus petimus
diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente
Iohannis de Kysthapalowcz vei Emericus Galfy de Galowch aut Nicolaus de eadem sin
Georgius de Minthzenth seu Ladislaus de Zebenyench sive altér Ladislaus de Pethrowcz neve
Michael Erdély de Thapalowch aut altér per comitatum eligendus aliis absentibus homo regius
prefatum Ladislaum f d i u m Mauritii contra annotatum exponentem nóvum iudicium
novamque responsionem recepturum ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturi
[1486. máj. 1.] regiam evocet in presentiam, et post hec ipsius evocationis seriem cum nomine
evocati, ut fuerint expediens 2 octavas ad predictas dicto domino nostro regi fideliter
rescribatis. Quia autem prefatus dux Laurentius prescripta iudicia sex marcarum nobis et parti
adverse persolvi debenda nobis persolvit, ideo eundem superinde commisimus expeditum.
D á t u m B u d e p r e d i c t a s e c u n d a die t e r m i n i p r e n o t a t i , a n n o D o m i n i m i l l e s i m o
quadringentesimo ocUiagesimo sexto.
1
2

gratia: tollban maradt
ut fuerint expediens: sor fölött

12.

1491. július 25.
A fehérvári keresztes konvent tanúsítja, hogy Meggyesaljai István a kölcsönös örökösödési
szerződés után Bátori Istvántól és fiaitól, valamint Perényi Istvántól és fiaitól 21 000
forintot vesz fel.
Hártya. DL 19742 (NRA 842-19). Ugyanilyen szövegezésű másodpéldány: DL 71034 (Perényi család
415.)

Conventus Cruciferorum ordinis Sancti Iohannis Ierosolimitani domus hospitalis ecclesie beati regis Stephani de Alba omnibus Christi fidelibus presentibus et futuris presentium notitiam

habituris salutem in omnium salvatore. Ad universorum notitiam harum serie volumus
pervenire, quod magnifici domini, comes Stephanus de Bathor iudex curie serenissimi
principis, domini Wladislai, Dei gratia regis Hungarie, Bohemie etc. marchionisque Moravie,
necnon waywoda Transsylvanus et Siculorum comes ac Andreas de eadem Bathor, frater
eiusdem carnalis similiter Zathmariensis et de Zarand comitatuum comes ab una, necnon
Iohannes de Peren, ianitomm reginalium magister ex altera, item Stephanus Morocz de
Megyesalya a tertia partibus, iidem doinini comes Stephanus et Andreas de Bathor
egregiorum Georgii, Stephani et Andree filioram eiusdem domini Andree de Bathor,
annonatus siquidem dominus Iohannes de Peren modo simili Gabrielis, Mychalis et Stephani
filiomm suorum, aliorum etiam omnium fratmm proximomm eomm, quos subscriptum
tangeret seu q u o v i s m o d o concernere posset negotium, ad i n f r a n o t a n d a firmiter
inviolabiliterque observanda oneribus et quibusvis gravaminibus in se ipsos levatis etreceptis
coram nobis personaliter constituti sponte et libere sunt confessi et reUdemnt hoc modo, quod
licet et alias ipsi in facto universomm iurium eomndem possessionariomm, puta castromm,
castellorum, opidorum, possessionum portionuinque ac prediorum, generaliter autem
cunctarum pertinentiarum eorundem et ipsarum utilitatumve earum sese mutuo sub
conditionibus vinculisque et obligaminibus — articulis etiam et exceptionibus in aliis litteris
nostris superinde cum certis distinctionibus et limitationibus declaratis factis — in fratres
receperint adoptivos ac eadem et ipsa in se ipsos ac eomm heredes derivari et condescendi
debere decreverint et concluderint, prout ea prescripte nostre littere exhinc confecte plenius
exprimerent et declararent. Tamen quia partes propter temporum impacacitatem et
diversomm genemm varia impedimenta ad ttienda et conservanda eomm castra atque alia
bona tum pecuniamm, tum vero aliamm remm penuria atque carentia arcet et compellat
idemque Stephanus Morocz post obittim magnifici condam Ladislai similiter Morocz de
eadem Megyesalya, fratris videlicet ipsius domini Stephani carnalis relicte eiusdem condam
Ladislai dotem et res suas paraphernales, aliis autem eiusdem Ladislai familiaribus et
creditoribus plurima debita persolvere debuisset prout et persolvere haberet non modica in futtimm, ob hoc idem Stephanus Morocz hiis necessitatibus compulsus a prefatis Andrea de
Bathor et Iohanne de Peren ac Georgio, Stephano et Andrea dicti domini Andree, necnon
Gabriele, Michele et Stephano annotati Iohannis de Peren filiis de voluntate prefati domini
comitis Stephani viginti et unum milia florenoram auri eorundem dominorum comitis
Stephani, Andree de Bathor ac Iohannis de Peren et filioram eorandem predictoram pro
disponendis et expediendis premissis suis factis et negotiis levasset et recepisset. Volentes
itaque idem dominus Stephanus Morocz prefatos dominos Andream, comitem Stephanum de
Bathor, Iohannem de Peren filiosque eorandem certos reddere exinde et secums, talem inter se
fecissent dispositionem perpetue duraturam, quod si ipsum dominum Stephanum Morocz
infra tempus persolutionis et satisfactionis premissomm viginti et unius milium florenoram
auri eisdem dominis comiti Stephano et Andree de Bathor ac Iohanni de Peren et filiis
eorandein fiendamm absque heredum solatio decedere contingat, extunc iidem domini comes
Stephanus, Andreas de Bathor ac Iohannes de Peren et filii eomndem castra sua, nunc erga
suas, quam et de presenti apud aliaram manus, necnon opida, possessiones seu villas aliaque
cuncta iura eiusdem possessionaria ubivis et in quibusqunque comitatibus intra ambitum
Hungarie et Sclavonie regnorum habita et existentia, puta castrum Zyner vocatum ac
castellum in facie opidi Megyes erectum ac idem opidum Megyes, necnon possessiones in

Sarkewez, Bathyzhaza, Odwary, Zenthmarthon, Iosyphaza, Zamosthelek, Waralya,
Wywaros, Wamfalw, Iloba, Thotfalw, similiter cum fodinis et mineris auri et argenti
Laposbanya appellatis, item Berenmesew, Kalenhaza, Bwyanhaza, Lekencze, Tharsowcz,
Monyoros, Komorzan, Byksad, Thwrnekonya, Felsewfalw, Fekethewpathak, preterea
similiter castrum Zeglygeth appellatum in Zaladiensi similiter cum suis villis, possessionibus
et pertinentiis ac utilitatibus universis, preterea similiter castellum Berzewze in de Werewcze
regni Sclavonie similiter cum suis pertinentiis, villis et possessionibus et utilitatibus et
obventionibus universis, item opidum Moroczhyda ac Sobor, Zenthandras, Egyed, Ankhel,
Wyfalw, Sewensap, Gemerew, Zenthe et utraque Gewch ac Zerchen in Soproniensi similiter
cum suis pertinentiis, postremo iterum possessiones Thamasy, Gardon, Bartold, Belenyk et
Zenthlazchlo vocate in Simigiensi comitatibus existentes ac habite ac alie ubivis adiacentes
demptis curia sua propria in sepefata Meggyes habita ac domibus et orto aliisque edificiis ad
easdem pertinentibus, item possessionibus Apa et Crasso Hungaricalibus ac tributo in ipsa
Crasso exigi consueto, necnon molendino in fluvio Zamos inibi decurrenti, preterea
Thothfalw, Lypo, Borhyd et utraque Weresmarth Walachalibus possessionibus, item similiter
possessionibus Gewbed, K a k et Parlag vocatis simulcum m o l e n d i n o prope ipsam
possessionem Berend in dicto fluvio Zainos decurrenti, decimis etiam vinomm ex incolis et
populis in possessione Wylak vocata residentibus singulis annis provenire debentibus
generose domine Margherethe consorti sue ac certis ecclesiis in elemosinam, necnon
quibusdam familiaribus suis pro certa summa pecuniamm pro pignore inscriptonis titulo
exigentibus eomm servitiis datis et traditis, puta prescriptas domum et curiam suam in dicta
Meggyes ac possessiones Apa et Crasso simulcum tributo in ipso Crasso exigi consueto ac
molendino inibi in fluvio Zamos decurrenti, necnon Thothfalw, Lypo, Borhyd et utramque
Weresmarth prefate domine Margerethe consorti sue, item similiter possessiones Gewrbed ac
molendinum prope ipsam possessionem Berend decurrens simulcum prescriptis decimis
ecclesie parochialis Beati Emerici ducis in facie dicti opidi Meggyes constracte iuxta libittim
ipsius domini Stephani Morocz disponentis, necnon possessiones Kak, Benedicto de
Wynemethy et Parlag vocatas Georgio de Zennyes cum eamm utilitatibus universis omnino in
comitatu Zatmariensi predicto existentes datas et inscriptas pro prescriptis viginiti et unum
milibus florenomm auri pro se occupare et ea contradictione quommlibet non obstante in perpettium conservanda habeant potestatem. Conclusum est denique inter partes, quod iidem
domini comes Stephanus, Andreas de Bathor, Iohannes de Peren et filii eorandem annotatum
Stephanum Moroch, dominam consortem aut proles eiusdem dornini Stephani Morocz, si qui
in futurum esse poterunt seu contingunt, vita eorum comite in contrarium premisse
dispositionis in bonis premissis contra voluntatem eoram turbaverint et inanus eoram in
eisdem in toto vel in parte inmitendo impedierint, extunc tam presentes quam primarie littere
contractus superinde inter partes confecte nullius sint vigoris vel munimenti, neque partibus in
aliquo suffragari possint et valeant, sed tamquam viribus destittite habeantur. Voluerant etiam
partes, ut si idem dominus Stephanus Morocz necessitate compellente aliqua iura sua
possessionaria a se pignoris titulo alienare vellent, absque scitu eorandem dominoram comitis
Stephani, Andree de Bathor, Iohannis de Peren ac fdioram eorandem minime facere posset.
Sed si iidem domini comes Stephanus, Andreas de Bathor, Iohannes de Peren et filii eomndem
requisiti et amoniti ea et ipsa ad se recipere nollent, hiis quibus idem dominus Stephanus
Morocz voluerit pro condigno eoram pretio premisso pignoris titulo locandi et impignorandi

haberet facultatem, ista siquidem conditione declarata, quod si ipsa dotnina Margaretha
consors prefati domini Stephani Morocz post mortem et decessum eiusdem domini et mariti
sui viduitatem sub nomine et titulo eiusdem servare delegerit, nullus omnino hominum, sed
neque prefati comes Stephanus ac Andreas de Bathor, Iohannes de Peren et fdii eorundem
ipsam dominam Margaretham de dominio prescriptomm oppidomm, possessionum ac
aliomm iurium possessionariomm eidem, ut prefertur modo antelato, datarum et comissomm
eicere et excludere, ubi autem ipsam per obitum eiusdem Stephani Morocz domini et mariti ad
alia vota accedere contingerit, iidem domini comes Stephanus, Andreas de Bathor, Iohannes
de Peren ac fdii eomndem antedicti non aliter nisi persolutis tribus milibus florenorum auri
eidem domine aut cui vel quibus ipsa predicta tria milia florenomm auri aut in testamento vel
aliter qualitercumque dare deputaverit vel commiserit, exire, artare et compedere onere sub
prescripto valeant necque possint, ad que premissa et quevis premissomm singula partes onera
ad premissa se sponte obligamnt coram nobis. In cuius rei memoriam firmitatemque
perpctuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri maioris
munimunie roboratas duximus concedendas. Datttm in festo Beati Iacobi apostoli, anno
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, venerabili et religiosis domino
Ladislao vicepreceptore, Mathia custode, Stephano cantore ceterisque fratribus ecclesie
nostre predicte feliciter exsitentibus et devote famulantibus legi sempiterno.

II. Tisztségviselők

alvárnagy

Várúr

ACINCTUS várnagy

Kőszegiek (?)

Várnagy/

Dátum

Forrás

1300. jún. 19.

D L 91144; H O VIII. köt.
4 0 7 - 4 0 8 . p.

„TUZ" PETŐ várnagy Uralkodó (?)

1328. febr. 25. e.

DF 200136; Vcszpr. Reg.
186. sz.; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

BÉLI EHELLŐS fia:
MIHÁLY alvárnagy

Uralkodó (?). Tuz
Pető alvárnagya

1328. febr. 25. e.

DF 200136; Vcszpr. Reg.
186. sz.; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

HENRIK fia: JÁNOS
alvárnagy

Mórichidai Simon

1348. szept. 30.

DL 87978; Vcszpr. Reg.
409. sz.; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

TOMAJI LÁSZLÓ
várnagy

Mórichidai János

1419. jún. 14.

DF 201204; ZsO VII. köt.
659. sz.; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

uő. familiárisként

Mórichidai János

1422. aug. 1.

DF 200415, DF 200432; ZsO
IX. köt. 848. sz.; Szatlóczki,
Arch.

BOKORI IMRE
várnagy

Mórichidai János

1422. aug. 1.

D F 200415, D F 200432; ZsO
IX. köt. 848. sz.

ÚJNÉMETI GYÖRGY
és BOBAI GYÖRGY
várnagyok

Mórichidai Móric ás
gyámja: Rozgonyi
Simon

1433. nov. 9.

DL 12542; Engel, Arch.
I. köt. 431. p.; Szatlóczki,
Arch.

MERSEI GYÖRGY
várnagy

Mórichidai Móric és
gyámja: Dombai
György

1436. okt. 3. e.

DL 92865; Engel, Arch.
I. köt. 431. p.; Szatlóczki,
Arch.

BERKI FÓRIS
várnagy

Gersei Pető és László

1442. jan. 30.

Mon. Vespr. III. köt. 118. p.;
Pannonh. Rcndt. Xll/b. köt.
317. p.; Lukcsics II. köt.
744. p.; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

[BERKI] FÓRIS és
PÁL várnagyok

Gcrsci Pető és László

?.júl. 20.
1441-43 között

DL 94005; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

MARONFALVAI
(ŐRSZEGI) LACA
LUKÁCS és MÁTYÁS
várnagyok

Újlaki Miklós

1449. ápr. 18.

DL 93152; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

ugyanők

Újlaki Miklós

1451. jún. 2.

DL 93193; Engel, Arch. I. köt.
431. p.; Szatlóczki, Arch.

ENDRÉDI SOMOGYI
IMRE várnagy

Újlaki Miklós

1455. m á j . 11.

DL 93259; Engel, Arch.
I. köt. 431. p.; Szatlóczki,
Arch.

[LÓRÁNDFY ?]
SÁNDOR v á r n a g y

Újlaki Miklós

1473. szept. 1.

DF 200531; Szatlóczki,

ALMÁDI SÁNTA PÁL
újfalusi officiális

Újlaki Lőrinc

1482. m á j . 22.

Zala II. 621. p.;
Arch.

OSVÁT várnagy

Újlaki Lőrinc

1498. m á j . 31.

DL 93673; Szatlóczki,

ugyanő

Újlaki Lőrinc

1503. márc. 8.

DF 208021; Pannonh. Rendt.
III. köt. 587. p.; Szatlóczki,
Arch.

DOMONKOS v á r n a g y

Újlaki Lőrinc

1503. dcc. 30 e.

DF 208021; Pannonh. Rendt.
III. köt. 587. p.; Szatlóczki,
Arch.

Arch.

Szatlóczki,

Arch.

Megjegyzések
1. A táblázatban szereplő dátumok az oklevelek alapján vannak feloldva. Az archontológiákban időnként eltérő dátumokat (napi vagy havi szinten) nem tüntettem fel. Az Engel,
Arch. nyomtatott és digitális változata között egyébként előforulnak eltérések, tapasztalatom szerint a nyomtatott változat követendő.
2. Engel Pál valamint Szatlóczki Gábor által szerkesztett két archontológiai adattár szerint 1440-ben Szécsi Jánosnak Csabi György nevű famdiárisa volt a várnagy. Mindkét adattár a DL 92907 jelzetű oklevélre hivatkozik. (•Szatlóczki, Arch.-ban DL 92207 szerepel, de
ez csak elírás lehet). Ez az oklevél azonban nem tartalmazza, hogy Csabi György várnagy
lett volna. Az 1440. december 7-én kelt Ulászló-féle oklevél tanúsítja, hogy a Szécsi-familiáris Csabi-rokonok (György és László) elfoglalták a szigligeti várat, majd az uralkodó
vissza kívánta adni Gersei Péternek és Lászlónak. A kapomaki konvent jelentése szerint
azonban a beiktatásnál a Csabiak részéről ellentmondókat találtak. (A kapornaki konvent jelentése, amiben Ulászló oklevelét átírták, december 4-i datálású. Valamelyik oklevél datálása nyilván téves lehet, hiszen így a jelentés korábban keletkezett volna, mint a parancslevél.)
3. Az eredeti oklevelek és a Szatlóczki-féle adatok közötti néhány eltérésre szeretném
felhívni a figyelmet:
A Szatlóczki, Arch.-ban 1433-ban csak Rozgonyi Simon van feltüntetve várúrként, ugyanígy 1436-ban pedig csak Dombai György. Mórichidai Móric mindkét esetben elmaradt.
Az Archontológiában 1442. januárjában Berki Fóris néhaiként szerepel, holott az irat ezt
nem tartalmazza.
Berki Fóris és Pál várnagyságára utaló oklevél, amire a Szatlóczki-féle adattár is utal
(DL 94005) csak napi dáUimot tartalmaz, így az adattárban feltüntetett 1441. évi datálás
nincs igazolva. Magam az oklevelet 1441^-3 közöttre helyeztem a tanulmányban említett
érvek alapján.
4. 1473-ban Sándor várnagy származását az általam ismert oklevélben (DF 200531) nem
említik. Szatlóczki, Arch.-ban Lórándfy Sándorként szerepel egy szintén 1473-i oklevél (január 20.) alapján. Az Archontológiában feltüntetett jelzet alapján (Veszprémi Érseki Levéltár, Uzsa 3) ezt az oklevelet nem leltem fel. A napi dátum alapján sem került elő ilyen
tartalmú oklevél. A DF 200531 jelzetű oklevél ismeretét Engel Pálnak köszönöm.

KORPÁS ZOLTÁN
AMI A MAGYARORSZÁGI HADJÁRAT UTÁN TÖRTÉNT
Bernardo de Áldana és a spanyol zsoldosok sorsa 1552 után1

Szakály Ferenc 1999-ben a bécsi Hof- Haus- und Staatsarchivban őrzött anyagról
készített nagy mennyiségű másolatot adott át számomra. A másolatok Bernardo de
Áldana spanyol zsoldosvezér magyarországi tevékenységével kapcsolatos kiadatlan levelezést tartalmazták. A Fons 1999. évi 1-2. számában ezeket bevezető tanulmány kíséretében közöltem." A forrásközlés bevezetőjében összevetettem a Bernardo de Áldana magyarországi hadjárata [1548-1552] c. naplót3 e levelezéssel.
A közölt 44 levél az 1549. április 4. és 1551. november 1. közötti időszakban kelt.
Már akkor utaltam arra, hogy egy másik forráscsoportban az 1553 márciusa és
szeptembere közötti időszak eddig ismeretlen eseményei ismerhetőek meg, amelyek szoros kapcsolatban állnak Giovanni Battista (Gianbattista) Castaldo főhadparancsnok 4 Erdélyben állomásozó seregének szétzüllésével és kivonulásával. Jelen közleményben ezt a forráscsoportot kívánom ismertetni. Aldanát Castaldo már
Lippa feladását követően, 1552-ben elfogatta, így a spanyol tábormester ettől
kezdve nem volt semmilyen kapcsolatban az 1553-ban Erdélyből kivonult spanyol
csapatokkal. Nem valószínű tehát, hogy ez a levelezés az Áldana ellen lefolytatott
per anyagának szerves része lett volna. 3 Az iratanyag azonban annyiban kapcsoló-
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Tanulmányom a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány támogatásával kcszült, amelyet ezúton is köszönök. Kenyeres István és Sarusi Kiss Béla kollégáim és barátaim a spanyol zsoldosok magyarországi szerepvállalásához kapcsolódó kutatásaimat sok javaslattal, ötlettel és
példás jó indulattal segítették és segítik. Köszönet érte.
Korpás Zoltán: Egy spanyol zsoldosvezér levelei a XVI. század közepén vívott magyarországi
háborúkról. In: Fons VII. (1999/1-2.) 3-129. p. (A továbbiakban: Korpás, 1999.)
Bernardo de Áldana magyarországi hadjárata [1548-1552], Közreadja Szakály Fcrcnc, fordította Scholz László. Bp., 1986. (Bibliothcca Historica). (A továbbiakban: Szakály, Bernardo de
Áldana magyarországi hadjárata.)
1551. április 27-től magyarországi főhadparancsnok: Pálffy Géza: A császárváros védelmében.
A győri kapitányság története 1526-1598. Győr, 1999. (A továbbiakban: Pálffy, 1999.) 230. p.
A forráscsoport fennmaradásában ennek ellenére bizonyára szerepet játszott, hogy nagyjából
ebben az időben indult Bernardo dc Áldana ellen Lippa várának feladása miatt indított per: I.
Ferdinánd levele fiához, Miksa főherceghez a per megindításáról: Bécs, 1553. szeptember 22.
Österrcichisches Staatsarchiv (= ÖStA) Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA) Ungarische

FONS XII. (2005) 3. sz. 379-398. p.

379

dik Aldanához, hogy annak révén képet kaphatunk arról, hogy mi történt Áldana
1400, különböző helyőrségek között szétosztott, Castaldo alá rendelt katonájával.

Spanyol zsoldosok lázadása a császárváros közelében 1553-ban
„Abban az időben Ferdinánd katonái a zsold elmaradása miatt Magyarországon
és Erdélyben lépten-nyomon fellázadtak, a zászlók alól megszöktek. Négyezer spanyol ugyanazon okból, semmibe véve vezérük, Castaldo parancsát, a zászlókat felemelve Bécs felé vetette útját, ahol gyújtogattak, raboltak, fosztogattak és erőszakoskodtak a néppel. "6 A fenti sorokat Bethlen Farkas írta arról az 1553-ban Erdélyből kivonult seregről, amelynek élén Giovanni Baptista Castaldo állt. A lázadást kiváltó okok jól ismertek: a két országrész egyesítésére tett kísérlet, az
1551/52-es harcok, Fráter György tárgyalásai, majd meggyilkolása, az országegyesítés csúfos kudarca, történetírásunk jól ismert eseményei közé tartoznak. 7 Az
Erdélyben 1553 elején Castaldo alatt szolgáló különböző nemzetiségű zsoldosok a
zsoldfizetés hiánya és az erdélyi politikai légkör változása következtében — engedéllyel, vagy anélkül —, fosztogatva indultak el az erdélyi és a magyarországi területeken nyugat felé. A XVI. századból származó források esetében ritkán adódik az
a szerencse, hogy zsoldosok lázadásáról olyan gazdag forrásanyag maradjon fenn,
mint az a kb. 45 levél, amely feltárja az Erdélyből kivonult spanyol zsoldosok alsó-magyarországi fosztogatásait.
Már 1552 teléről is rendelkezünk olyan adatokkal, miszerint Castaldo zsoldosai
lázongtak, a lakosokat sanyargatták és az Erdélyből való kivonulást követelték. 8 A
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Aktén (= UA) Allgcmcine Aktén (= AA). Fasc 70. Konv. A. fol. 56. A perről lásd: Páljfy
Géza: Várfcladók feletti Ítélkezés a 16-17. századi Magyarországon. In: Levéltári Közlemények 68. (1997) 1 - 2 . sz. 216-217. p.
Bethlen Farkas'. Erdély története. Budapest-Kolozsvár, 2002. II. köt. 183. p.
A tárgyalt korszak eseményeiről lásd: Kropf Lajos'. Castaldo Erdélyben. In: Hadtörténeti Közlemények 8 - 9 . évf.., 1895-1896. 5 közlemény; Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd
uralma alatt. Bp., 2002. (Fons Könyvek 1.) (A továbbiakban: Oborni, 2002.); Szántó Imre'.
Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon. Az 1551-1552. cvi várháborúk. Bp.,
1985.; Szakály, Bcmardo de Áldana magyarországi hadjárata.
Oborni Teréz adatai szerint 1552 végérc Castaldo a kincstartó Hallcr Péteren kívül már senkire
sem számíthatott, zsoldosait nem tudta fizetni. Oborni, 2002. 41. p. 1553 elejétől Castaldo
többször is kérelmezte I. Ferdinándnál, hogy csapatait Erdélyből kivonhassa. Barabás Samu:
Erdély történetére vonatkozó regesták, 1551-1553. In: Történelmi Tár (1891-1892) 1-6. közlemény. (A továbbiakban: Barabás, 1892.) Castaldo helyzetérc 1552/53 fordulóján és a spanyolok erdélyi kivonulásáról, Castaldo csapatainak szétzülléséről ld. 6. közi. 653-682. p.

spanyolok 1552 decemberében többször hangot is adtak annak, hogy Erdélyből ki
akarnak vonulni. A tisztjeik által is feltüzelt katonák Déva városából 1553. január
első napjaiban, a környéket fosztogatva indultak el. Ezt már Castaldo január 10-én
kelt, az engedély nélküli távozást halálos ítélettel megtorló parancsa sem tudta
megakadályozni. Az 1553 elején teljesen szétzüllött spanyol sereg egységei szervezetlenül indultak el és január közepén már Kolozsvárnál tartottak. A nyilvánvaló
lázadás hatására I. Ferdinánd január 19-én adta meg az (utólagos) engedélyt, hogy
a csapatok Erdélyből kivonulhassanak. Addigra azonban már a spanyolok úton
voltak. Február hetedike körül a Tiszán is átkeltek. I. Ferdinánd ekkor elrendelte,
hogy a határátkelőket zárják le és a menlevél nélkül vonuló zsoldosokat tartóztassák fel. Castaldo nem üldözte a katonákat, csak március elején hagyta el Erdélyt.
Megkockáztatom a feltevést, hogy ezek a lázadó spanyol zsoldosok feltehetően korábban Áldana katonái voltak és Castaldo talán ezért nem tudott rájuk hatni, illetve
nem kezdte meg azonnal üldözésüket. Úgy tűnik, hogy a spanyol katonák lázadását
elősegítette az is, hogy Erdélyben vezető nélkül maradtak, hiszen Lippa feladása
miatt Áldana ekkor már fogságban volt. Elfogását követően Castaldo főparancsnok a vezető tisztek nélkül, Erdélyben maradt spanyol egység ideiglenes felügyeletét Stephanus Arribadeneira királyi biztosra (commissarius) bízta. 9 Arribadeneirráról egy névtelen, pár soros magyar nyelvű levélben azt olvashatjuk, hogy „ az
komissarius jámbor volna " 10 , így nem is csodálkozhatunk azon, hogy a biztos tehetetlenül szemlélte a lázadást.
A lázadó katonák minden bizonnyal Felső-Magyarországon keresztül vonultak
tovább, majd elérték a Liptó megyei Rózsahegy városát, amelyet nemcsak a spanyolok, de az átvonuló német katonaság is többször is kifosztott. 11 A spanyolok innen déli irányba vonultak tovább. A három-négyszáz spanyol katona 12 1553. március 24. körül az Országh Kristóf birtokolta, Pozsony megyei Modor városához érkezett. Mivel ekkor Áldana volt katonái már 14 hónapja nem kaptak zsoldot 13 , a vá-
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Stephanus Arribadeneira Újlaki Ferenc győri püspökhöz, kir. helytartóhoz. Modor, 1553.
március 25. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 70. Konv. A. fol. 221.
Uo. S.d. fol. 227.
Rózsahegy város polgárai levelükben panaszt tettek I. Ferdinánd királynál, hogy az országon
átvonuló spanyol és német zsoldosok hatalmas károkat okoztak számukra. Kérték az uralkodót, hogy egy kiküldött biztosán keresztül győződjön meg a városban történt pusztításokról és
pár évre, mindenféle adó megfizetése alól mentességet kapjanak. Rózsahegy városa I. Ferdinánd királyhoz 1553. s.d. írt levele. Magyar Országos Levéltár (= MOL) Magyar Kamara Archívuma (= MKA) E 211 Lymbus 115. cs., 1. t. fol. 375.
A katonák létszámát Sforza Pallavicini becsülte 300-400 főre. Ld. 26. jegyz.
Ld. 44. jegyz.

rost rövid idő alatt elfoglalták és kifosztották, 14 később további 70 aranyra megsarcolták. 13 A város lakosai hetekkel az eseményeket követően, írásban is beszámoltak I. Ferdinándnak az őket ért károkról. Leírásuk szerint a spanyolok kb. 18
napig tartózkodtak a városban, ez alatt az idő alatt a zsoldosok a bor és élelmiszer
tartalékokat teljesen felélték, illetve amit nem fogyasztottak el, azt elpusztították, a
lakosokat egyéb javaikból is kifosztották. A város több épülete is a tűz martalékává
vált. A beszámoló szerint összesen 1370 forint kár érte Modor városát. 16
Modor elfoglalását követő napokban, március 25-én Stephanus Arribadeneira
biztos Újlaki Ferenc győri püspökhöz, királyi helytartóhoz fordult, akit arra kért,
hogy továbbítsa I. Ferdinándhoz levelét, amelyben részletesen beszámol a spanyolok tetteiről. A biztos hangsúlyozta, hogy a lázadáshoz nincs köze, ő ebben szenvedő fél. Utalt arra is, hogy őt fogságban tartják és a király iránti hűségéről biztosította a püspököt. 17
Újlaki Ferenc március 25-én értesítette F Ferdinándot, hogy Országh Kristóf
birtokain a spanyol katonák nagyobb kárt okoztak, mint maguk a törökök. 18 A
helytartó a több helyről érkező rossz hírek hallatán hamar cselekedett és Pozsonyba
hívta a környéken tartózkodó többi seregtest vezetőit, hogy a fosztogató és lázadó
spanyol katonákkal szemben cselekvési programot tárgyaljanak meg. Március
27-én Pozsonyba ért Sforza Pallavicini magyarországi főhadimarsall is, aki részt
vett az ugyanezen a napon tartott tanácskozáson, amelyen Újlaki Ferencen kívül,
Gregoriánczi Pál zágrábi, Thurzó Ferenc nyitrai püspök, Eck Gráf zu Salm und
Neuburg és Áldana terciójának egyik kapitánya, a lázadókkal nem tartó Luís de
Osorio 19 voltjelen. Pallavicini 200 lovast és további gyalogos katonát hozott ma-
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Modor város tanácsának panaszos levele Újlaki Ferenc győri püspökhöz, királyi helytartóhoz.
Modor, 1553. március 24. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 70. Konv. A. fol. 226.
Uo. Konv. B. fol. 77-80. Sforza Pallavicini I. Ferdinándhoz. Récse, 1553. április 13.
Humillima supplicatio pauperum oppidanorum de Modor. 1553. május 18. MOL MKA E 210
Miscellanea, Militaria, 59. t. 1. sz.
ÖStA HHStA UA AA Fasc. 70. Konv. A. fol. 221. Stephanus Arribadeneira Újlaki Ferenc
győri püspökhöz. Modor, 1553. március 25.
„ex litteris quas cum presentibus ad vestram maiestatem missi quo pacto copie Hispanos in
bonis domini Orszagh agant. Maiestas veslra credere dignibatur que misera plebs hostes
Thurcas non ita horribiliter..."
Uo. fol. 225. Újlaki Ferenc I. Ferdinándhoz. Pozsony, 1553.
március 25.
Nem rendelkezünk semmilyen adattal arról, hogy Áldana terciójából mennyi katona maradt hűséges az uralkodóhoz és tartott a Pallavicini alatt szolgáló Osorio és a Ferdinánd hűségén szintén
megmaradt Francisco de Salamanca spanyol kapitányokkal. A levelezés alapján úgy gondolom,
hogy pár főnél nem lehetett több. A levelezés nem utal arra, hogy akár Osorio, akár Salamanca
tisztán spanyolokból álló kompániák élén vonult volna a lázadó honfitársaik ellen. Luis de

gával. Elég végigtekinteni a „válságstáb" tagjain, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy
milyen nagy volt az ijedelem, hiszen Újlaki mint királyi helytartó, Thurzó pedig
mint a Magyar Kamara elnöke jelent meg, személyükben az ország két legfontosabb tisztségviselője voltjelen a tanácskozáson. Pallavicini jelenléte több mint indokolt volt, hiszen mint magyarországi főhadimarsall, Győr székhellyel az egész
országrész végváraiért és védelméért volt felelős. 20 Osorio pedig mint a saját zsoldosaitjói ismerő „katonai szakértő" voltjelen. Eck Gráf zu Salm jelenlétét pedig az
indokolhatta, hogy valószínűleg már ekkor is ő töltötte be a pozsonyi kapitányi
tisztet. 21 A tanácskozás úgy döntött, hogy Johannes Barbel személyében küldöttet
menesztenek a spanyol katonákhoz. O magával vitte Luís de Osorio kapitány levelét is, amelyben felszólították a lázadókat, hogy térjenek engedelmességre. A tanácskozáson résztvevők Ferdinándnak írt beszámolójukban felvetették azt is, hogy
amennyiben nem tudnak megegyezni a spanyolokkal, akkor javasolják, hogy a
környék összes harcra fogható lakosát fegyverezzék fel a spanyolok ellen. 2- Ahogy
a későbbi levelekből is kitűnik, a lázadás leverésében érdekelt vezetők nagyon tartottak a pár száz spanyol katona harcértékétől, szervezettségétől. 23
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Osorioról és Francisco dc Salamancáról ld. Christopher F. Laferl: Dic Kultur der Spanicr in
Östcrreich unter Ferdinánd I. 1522-1564. Wien, 1997. (A továbbiakban: Laferl, 1999.) 258,
265. p. Osoriot 1551. február 14-én nevezte ki I. Ferdinánd az elhunyt Luis dc Ordonez helyére
az egyik kompánia élére. I. Ferdinánd Mathias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Augsburg, 1551. február 14. ÖStA Finanz- und Hofkammerarchiv, Hofkammcrachiv (= HKA)
Gcdcnkbüchcr Östcrreich Band 67. fol. 27v-28r. Vö.: Laferl, 1999. 2 5 7 , 258. p.
Pallavicini 1552. november 16. - 1555. december között töltötte be a magyarországi főhadimarsall posztját. Pálffy, 1999. 81-85, 231. p. Mivel Pallavicini 1551-ben Castaldo seregénél
Erdélyben szolgált, feltehetően ismerte az Áldana és Castaldo alatt szolgáló spanyol egységeket. Pallavicini életrajzára ld. még uo. 254-255. p.
Eck Garf zu Salm eddigi adatok szerint csak 1554-től töltötte be a pozsonyi kapitányi tisztet.
Pálffy Géza - Perger, Richárd'. A magyarországi török háborúk résztvevőinek síremlékei
Bécsben. XVI-XVII. század. In: Fons 5. (1998) 237. p. (A továbbiakban:
Pálffy-Perger,
1998.) Kenyeres István adata szerint azonban nem zárható ki, hogy már 1553-ban is ő töltötte
be az apja, Niklas Gráf zu Salm 1550. évi halálával megüresedett posztot. Vö.: ÖStA HKA
Hoffinanz Ungarn r.Nr. 4. Konv. 1553. Jánner fol. 4-10. Grác, 1553. január 27. I. Ferdinánd a
Magyar Kamarának. Többek között parancs Eck von Salmnak, hogy parancsolja meg a pozsonyi uradalom alattvalóinak, hogy csak a király tizedborát vehetik meg és mérhetik ki. Eszerint
ekkor, 1553 januárjában Salm a pozsonyi várhoz tartozó királyi uradalom élén állt, így feltehetően egyúttal ő volt a kapitány is.
ÖStA HHStA UA AA Fasc. 70. Konv. A. fol. 235. A bizottság tagjai I. Ferdinándhoz. Pozsony, 1553. március 27. Újlaki Ferenc győri püspök is ugyanazon a napon külön beszámolt I.
Ferdinándnak. Uo. fol. 231. A levelekhez csatolták Modor vezetőinek kétségbeesett segélykérő levelét.

Pár nap várakozást követően, április elsején úgy tűnt, hogy a spanyolok lázadása minden bonyodalom nélkül megoldódik. Sforza Pallavicini ekkor már arról számolt be I. Ferdinándnak, hogy a március 27-i megbeszélésnek megfelelően tárgyalásokba kezdtek a spanyolokkal és személyesen találkozott a spanyol katonák képviselőjével, egy bizonyos Sancho Cotával. 24 A lázadók, úgy tűnik, nyitottak voltak
a megegyezésre és március utolsó előtti napján már Modorban folytatták a megbeszélést, hogy térjenek vissza az uralkodó szolgálatába. A spanyolok megígérték,
hogy írásban terjesztik elő kívánalmaikat, és azt a lehető legrövidebb időn belül
Pozsonyba küldik. Pallavicini, miután elolvasta a spanyolok feltételeit, azokat
méltányosnak tartotta és a királyhoz írt leveléhez csatolta. Eszerint a spanyolok, a
korábbi szokásokhoz hűen, azt várták, hogy havonta fizessék ki őket és hathavonta
tartsanak rendszeres mustrát. Kérték, hogy a tisztek négy napig ne mehessenek be
hozzájuk, míg ők egymás között rendezik számláikat. Pallavicini a spanyolok azon
pontját, miszerint a tisztek nem büntethetik meg a katonákat — csak miután a tábormester az ügyben kihallgatta és döntést hozott—, nem tartotta elfogadhatónak.
A lázadó katonák létszámát az olasz tábormester háromszáz és négyszáz közöttire
becsülte. Javasolta, hogy I. Ferdinánd írjon a spanyoloknak, miszerint feltételeiket
elfogadja, mert másképpen a katonák nem hiszik el, hogy az egyezmény valóban
megköttetett. Ferdinánd azon javaslatát, hogy a spanyol katonákat egy általános
mustrát követően a szolgálatból mentsék fel, szükségesnek és fontosnak vélte. A
mustra megtartására és a katonák állomásoztatására a legmegfelelőbbnek Pápa várát tartotta. A zsold szétosztására az őt és az uralkodót hűségesen szolgáló kapitányt, Luís de Osoriot jelölte ki. A meghozandó döntést befolyásolta az is, hogy a
lázadó katonák kijelentették, hogy senki másnak nem hajlandók engedelmeskedni,
csakis saját kapitányaiknak. Pallavicini hosszú levelében kitért arra is, hogy míg ő
a király újabb utasításáig csapataival Győrbe visszatér, Christoph Linkre bízta a lázadó katonák ellátását.23 Amennyiben Őfelsége mégse hajlik arra, hogy a spanyolok feltételeit elfogadja, ő a Bécsben állomásozó helyőrséget (cohors Viennensis)
és az ottani veteránokat szándékozta a spanyolok ellen vezetni. Ezenkívül rendelkezett még 300 magyar gyalogossal, akiket be tudna vetni ellenük. Hangsúlyozta
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ugyanakkor, hogy a március 27-ei tanácskozás elképzelésével ellentétben, a környék lakosaiból toborzott katonákban (azaz a nemesi felkelésben) a legkevésbé
sem bízik meg. Amennyiben mégis kiállítják a tanácskozáson javasolt egységeket,
inkább hazaküldi őket, mivel a spanyolokat kiváló katonáknak tartja, akik ellen
csak felesleges vérontás lenne készületlen insurgenseket harcba küldeni. A Carolus Rhuen vezetésével a győri várban állomásozó német gyalogságot a spanyolok
ellen szintén bevethetőnek találja, bár — írta a Pallavicini az uralkodónak — ők is
szegények és régen kaptak zsoldot. A németek bevetése mellett szólt az is, hogy
Rhuen csapatának egyes részei ekkor már Rajkánál jártak. 26 Eközben a spanyol katonák levelükben hangoztatták azt is, hogy ők továbbra is úgy tekintik, hogy I. Ferdinánd szolgálatát nem hagyták el és továbbra is hűségesek hozzá. 27 Pallavicini
másnap írt olasz nyelvű válaszlevelében újból figyelmeztette a spanyolokat, hogy a
királynak tett hűségesküjüket tartsák be és térjenek vissza szolgálatába. Külön
hangsúlyozta, hogy az általa kijelölt biztosban, Sancho Cotában, baj ne essen. A
biztost ugyanakkor utasította, hogy a spanyolokat további parancsig lássa el utánpótlással. Pallavicini reményét fejezte ki, hogy a király elfogadja a spanyolok feltételeit és lázadók általános kegyelemben részesülnek. A feltételek kapcsán megismételte, hogy a kérések jogosak és elfogadhatóak. Bár az, hogy a katonákat csak a
tábormester engedélyével lehessen megbüntetni, a spanyol hadsereg szokásaival
szembenállónak tartja. 28
A spanyol katonák bizalmát úgy tűnik, Pallavicini hamar megnyerte. A katonák
március 31-én kelt levelükben az olaszt a spanyol nemzet jó barátjának tartották,
aki jóakaratával már többet tett a megbékiilés irányába, mint mások eddig összesen. Kérték, hogy Pallavicini járjon közben azért, hogy királyi audienciát kaphassanak, ahol cáfolhatják az őket ért vádakat és hazugságokat. Megismételték korábbi feltételeiket, kiegészítve azzal, hogy mivel a zászlójukat el akarják venni ezért
kérik, hogy a királyi bocsánat terjedjen ki a zászlóra is. Pallavicinit értesítették,
hogy két társukat a királyi udvarba küldték és 4 - 5 napig, míg azok nem térnek
vissza rendet és nyugalmat ígértek.29
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Egyes tiszteket felháborított, hogy az engedetlen és lázadozó katonák feltételeket támasztanak, és hogy a lázadók a királyhoz küldötteket merészelnek indítani. A
spanyol katonák Palla- vicini mellett harcoló kapitánya, Luís de Osorio is hangot
adott felháborodásának. Osorio ugyanakkor jelezte parancsnokának, hogy a német
katonák Győrből a tüzérséggel már Pozsonyba érkeztek és további magyar katonákat várnak, akik már úton vannak. A spanyolok tűzerejét és harci tapasztalatát figyelembe véve, kevesellte a gyalogos lövészek, arkabúzosok számát. Kérte, hogy
ebből többet küldjön Pallavicini mert, ha a spanyolokkal meg kell ütközni, akkor
csak a lőfegyveres harcosokkal tudják ellensúlyozni a spanyolok harci erejét. 30
A feleknek időközben mégse sikerült megállapodásra jutniuk. Bár a spanyolok
bizalmukról biztosították Pallavicinit, az itáliai származású főhadimarsall szorult
helyzetben volt. Levelezésből érzékelhető, hogy a Bécshez közeli területen nem
szívesen vezette volna különböző nációkból és harcértékű katonákból álló csapatait a harcedzett spanyolok ellen, ugyanakkor szerette volna elkerülni a keresztény
vér értelmetlen kiontását. Mondhatnánk azonban, hogy üllő és kalapács közé került azzal, hogy miközben a spanyol katonák elégedetlenségét a 14 hónapnyi elmaradt zsold miatt jogosnak tartotta, a katonai diszciplína és a király tekintélyének
megőrzése okán nem engedhetett a spanyolok követeléseinek. Ez a kettőség érzékelhető Pallavicini Ferdinándhoz és a spanyolokhoz írt leveleinek árnyalataiban is.
Feltehetően ezzel a spanyol katonák is tisztában voltak, hiszen a március 31 -ei levélváltást követően Modorban pár napig türelemmel várták a király válaszát. Április
8-án már másfajta hangvételű levelet küldtek Pallavicinihez. Sérelmezték, hogy korábban tett ígéretét nem tartotta be, illetve rosszallásukat fejezték ki, hogy ügyükben
a saját kapitányukhoz, Luís de Osoriohoz küldte őket, akivel már egy jó ideje megromlott a viszonyuk. Azt is felrótták, hogy a spanyol kapitány követelte tőlük a zászlókat. Végül ultimátumot adtak, miszerint csak akkor adják át magukat és a zászlót
tisztjeiknek, ha korábbi írásos követeléseiket teljesítik és zsoldjukat kifizetik. 11
A helyzet kezdett elmérgesedni. Osorio spanyol kapitány és volt katonái közötti
ellentétről Pallavicini még a királynak is beszámolt. Április nyolcadika környékén
megérkezett háromszáz lovassal Paksy György 32 és Kövy Ferenc, akik német megerősítve már eséllyel vehették fel a harcot a spanyolok ellen. Ugyanekkor a spanyolok is mozgásba lendültek és a kezdeti tárgyalások sikertelenségét követően Modorból Pozsony felé, Szentgyörgybe vonultak. A hírre Pallavicini 300 lovasát továbbküldte Rajkáig, hogy a spanyolok vonulását elvágja. További kétszáz lovast
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akart összegyűjteni, hogy a lázadókkal szemben növelje erejét. Szándéka volt,
hogy a Dunán való átkelésüket megakadályozza, mert akkor a spanyolok akár a királyi udvar felé is vonulhatnak („recta via ad Maiestatem Vestram pergere
volunt"). Ha a folyón nem kelnek át, vélte az olasz, akkor ellátásuk is előbb-utóbb
kimerülhet, ami egyenesen a lázadás megszűnéséhez vezethet. 33
A spanyol katonák mozgolódása Pozsony irányába további lépésekre késztette
Pallavicinit. Győrből április 10-én ő is nyugatnak vonult, majd április 13-án
Récséről értesítette Ferdinándot az újabb fejleményekről. Eszerint Pozsonynál, a
Duna bal partjánál hajókat láttak kikötve. A spanyolok eközben titokban megközelítették a gázlót a Dunánál. A lázadók megkíséreltek áttömi a dunai átkelőt védő királyi csapaton gázlónál, de az őrség az átkelést megakadályozta. A spanyolokkal
Osorio és Francisco de Salamanca parancsnoksága alatt részben saját honfitársaik,
a Pallavicini által irányított magyar huszárok, másrészt az időközben Bécsből megérkező gyalogság csapott össze. Pallavicini úgy osztotta szét csapatait, hogy 200
lovast és egyéb pikás gyalogosokat Osorio parancsnoksága alatt a Duna bal oldalán, míg Salamanca alatt újabb 200 lovassal és német gyalogossal a folyam jobb oldalán helyezkedett el. Pallavicini saját csapataival Győr felé zárta el az utat, illetve
Pápa irányából is további csapatok gyülekeztek. 34
Eközben a lázadó katonák a sikertelen átkelési kísérletét követően, Stomfa,
majd Marchegg felé fordultak, hogy a Morva folyón kelljenek át. Pallavicini attól
tartott, hogy az ottani, gyengébben védett területeket a spanyolok szabadon prédálhatják és ott menedéket találhatnak. Az addig mozgósított katonaság az új helyzetben kevésnek tünt a harapófogóból kicsúszó spanyolok ellen. Pallavicini négy
falkonettával Pozsony elővárosába helyezte a Bécsből érkezett gyalogságot, hogyha a spanyolok esetleg újból ugyanott akarnának a Dunán átkelni. Kb. 200 magyar
lovasát Paksy György és Zay Ferenc győri naszádosfőkapitány 33 vezetésével a
Csallóközbe irányította. Pallavicini meglehetősen őszintén számolt be I. Ferdinándnak arról, hogy ha nem viselkednek türelemmel a lázongók irányába, akkor a
spanyolok vérontás nélkül meglehetősen nehezen fognak a király szolgálatába
visszatérni, ami a török területek közelségében hatványozottan veszélyes lehet.
Erre hivatkozva további erősítéseket kért. Az őt kísérő német gyalogságról megje-
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gyezte, hogy sok hónapja már, hogy nem kaptak zsoldot. Megbízhatóságuk ebben
a kényes helyzetben kérdéses. Viszont addig, amíg a spanyolok lázongását nem
rendezik, addig ezeket a németeket sem lehetett elbocsátani. 36
A spanyol katonák lázadása magát Castaldót is Pozsonyba kényszeríttette, ahová április 13-án érkezett. Ekkor azonnal tárgyalásokat kezdeményezett a spanyolok kapitányaival. Felmérte a helyzetet és a többi kapitánnyal egyetértésben megállapította, hogy azok a többszöri felszólítást követően sem hajlandók a király engedelmességére témi. Az elégedetlenkedő katonák már a tárgyalások újrakezdését is
elutasították és az eredeti feltételekhez ragaszkodtak/ 7
A spanyol katonák harcértéke még továbbra is óvatosságra intette a királyi csapatok vezetőit. A pozsonyi csetepatét követően Castaldo és Pallavicini is azt ajánlotta I. Ferdinándnak, hogy a környező osztrák területeken is ragadjanak fegyvert
és ezáltal akadályozzák meg a spanyolok további vonulását nyugat felé, illetve a
környék kifosztását. 38
Április 14-én a spanyolokat óvatosan követő királyi csapatok döbbenten tapasztalták, hogy a lázadó katonák Stomfából útra kelve a Morva folyónál hidat építettek
és Marcheggnél elhagyták a Magyar Királyság területét.39 A tény, hogy a spanyol
katonák most már Morvaországban vannak és akár az osztrák területekre is betörhetnek, sőt Bécset is fenyegethetik, megijesztette a királyi sereg parancsnokait. A
helyzetet övező tanácstalanságról árulkodik Osorio Castaldóhoz írt levele, amelyből kitűnik, hogy a lázadókat követő Osorio kevésnek tartja erejét, hogy őket megtámadja, illetve fél attól, hogy ha az erőviszonyok nem változnak, akár a Német
Birodalomig is követnie kell a spanyolokat! 40 Castaldo még aznap írt az uralkodónak és azt kérte, hogy Bécs felé az összes útra és hidra erős őrséget helyezzenek.
Hangsúlyozta, hogy az őt szolgáló két spanyol kapitánnyal, Luís de Osorioval és
Francisco de Salamancával azon van, hogy a spanyolok átkelését a Dunán megakadályozza. Úgy tűnik a spanyol zsoldosok szemtelensége nem ismert határt. Panaszosan számolt be Castaldo arról is, hogy a lázadók Salm gróf 8 lovát is elragadták.41 Osorio 200 lovasával és gyalogosával végig a lázadók nyomában maradt,
míg Salamanca újabb 200 lovassal és gyalogossal a Duna másik oldalán követte

36
37
38
39
40
41

Sforza Pallavicini I. Ferdinándhoz. Récse, 1553. április 13. Uo. fol. 31.
Giovanni Baptista Castaldo I. Ferdinándhoz. Pozsony, 1553. április 13. Uo. fol. 33-34.
Giovanni Baptista Castaldo I. Ferdinándhoz. Pozsony, 1553. április 14. Uo. fol. 37. Sforza
Pallavicini I Ferdinándhoz. Pozsony, 1553- április 14. Uo. fol. 38.
Luís de Osorio levele Giovanni Baptista Castaldóhoz. 1553. április 14. Uo. fol. 36. Castaldo
jelentése I. Ferdinándhoz. Pozsony, 1553. április 14. Uo. fol. 35.
Luís de Osorio levele Giovanni Baptista Castaldóhoz. 1553. április 14. Uo. fol. 36.
Giovanni Baptista Castaldo jelentése I. Ferdinándhoz. Pozsony, 1553. április 14. Uo. fol. 35.

őket, hogy átkelésüket megakadályozzák. Eközben Pallavicini a maradék erővel
háttérben maradt és egyfajta tartalékot képzett. 42
Mielőtt a lázadók átkeltek a Morva folyón, Stomfát és környékét is alaposan
megsarcolták. Fennmaradt két levél, amelyben a Stomfában állomásozó spanyol
katonák felszólították a Pozsony megyei Beszterce bíráját, hogy 200 kenyeret, 2 tehenet, 4 borjút és 50 tyúkot késedelem nélkül adjanak nekik, különben a települést
mindenféle „kényelmetlenség" éri. Hasonló levelet kapott Dévény-Újfalu bírája,
ahol 250 kenyeret, 4 tehenet, 8 borjút és 60 tyúkot követeltek. 43
A tárgyalások a „seditiosos hispanos " és a királyi sereg vezetői között a történtek ellenére sem szakadtak meg. Április 15-én a spanyol katonák levelükben adtak
hangot sérelmüknek, hogy miközben hosszú ideje (1549 óta) hűen szolgálják a királyt, mióta Erdélyből kivonultak, folyamatosan kár éri őket. Több mint 14 hónapja
nem kaptak zsoldot, az éhség és a nélkülözés mindennapossá vált. Az egyetlen
szándékuk, hogy elássák magukat. Sérelmezik, hogy a saját nemzetükhöz tartozó
Osorio kapitány útjukat Pozsonyban a dunai átkelő felé elzárta, sőt ágyukkal is lövette őket. Továbbra is kérik, hogy Őfelsége nyújtson számukra lehetőséget, hogy
sérelmeiket személyesen adhassák elő. Ezért is vonulnak Bécs irányába. Szándékuk, hogy a királyt továbbra is hűen szolgálják. Amit eddig erőszakkal elvettek,
csak azért tették, mert máig nem kaptak zsoldot, se ellátást. 44
Még aznap Pallavicini Lasseebe vonult csapatával. Úgy tűnt, hogy a spanyol katonákkal való folyamatos tárgyalások talán megegyezést eredményezhetnek. Pallavicini jelentése szerint Osorio, bár dúl benne a harci kedv, újból tárgyalt a lázadókkal, azonban minden eredmény nélkül. 4 " Az újabb megegyezés kudarcát követően a királyi csapatok igyekeztek elzárni a Marcheggből Bécs felé vezető utakat és
bekeríteni a továbbvonuló spanyol katonákat. Az erők a császárvárostól északkeletre, a nagy kiterjedésű Morvamezőn koncentrálódtak. A királyi seregek Lasseeben állomásoztak, eközben a spanyolok április 14-én Weikendorf, majd 15-én
Enzersdorfba vonultak. Bár Pallavicini levelei nem igazán bőbeszédűek, de úgy tűnik, hogy a spanyolok — a királyi csapatok szégyenére — a bekerítésből kicsúsztak és rövid úton a Bécstől két mérföldre lévő Wagramot szállták meg. A bécsi
helyőrségi gyalogságot és egyéb gyalogosokat tüzérséggel megerősítve sürgősen
Wagram alá küldték. A spanyolok elsősorban a település templomát erősítették
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meg és egyéb, kiegészítő építményekben is védelmi pozíciókat alakítottak ki. A királyi csapatok Wagramtól fél mérföldre, a mezőn koncentrálták erőiket. 46
Másnap, április 17-én Pallavicini a magyar lovasokkal és a bécsi gyalogsággal
és négy falkonetta támogatásával Wagram közelében, Aderklaanál táborozott. A
település előtti mezőn újból tárgyaltak. A spanyolok gyakorlatilag azokkal a követelésekkel álltak elő, amelyeket a király már korábban is elutasított. A mezőn a magyar lovasok tűzharcba keveredtek a spanyolokkal és páran mindkét oldalról elestek, közöttük a lázadók egyik vezetője. Ezt követően a spanyolok visszavonultak a
templomba. Az olasz főhadimarsall kevésnek tartotta erejét, hogy a megerősített
templomot megostromolja. Ezért a célnak megfelelő négy faltörő ágyéit (murifraga) kért az udvartól. Addig is a települést körbevette, hogy a spanyolok utánpótlását megakadályozza. 47
Úgy tűnik, hogy a bécsi hadszertár és Pallavicini között a viszony nem lehetett
rózsás. Pallavicini április 17-én panaszolta Ferdinándnak, hogy az alsó-ausztriai
helytartótanács, illetve a bécsi hadszertár vezetője, Bernhard Hammer, a spanyolok ellen kért négy faltörő ágyú helyett csak két bombardát küldött. A nála lévő
ágyúkból egyet a Dunához küldött a bécsi gyalogosok védelme alatt, hogy a folyón
való átkelést megakadályozzák. A bécsi helyőrségi gyalogság harcértékét és létszámát nem becsülte sokra. Úgy vélte, hogy egyedül az ágyúk felügyeletét lehet rájuk bízni, de ostromra semmiképpen sem alkalmasak. Sőt, amennyiben a bécsi
gyalogságra bízza a tüzérség védelmét, félő, hogy a tapasztalt spanyol katonák
könnyű szerrel megszereznék az ágyúkat. 48
Pár héttel később Pallavicini magyarázatra kényszerült. A Bécsben székelő alsó-ausztriai kormányszék és a bécsi hadszertár vezetői azzal vádolták Pallavicinit,
hogy az nem értesítette őket időben a spanyol lázadók cselekedeteiről és az ő engedékenysége vezetett ahhoz, hogy a lázadó katonák ennyire közel jutottak Bécshez.
Pallavicini érvei szerint a spanyolok, a parancsát megszegve indultak el Bécs felé és
sokkal nagyobb kárt okoztak volna, ha ő nem kér tüzérséget és további katonákat. Az
alsó-ausztriai kormányszék nem tett eleget kérésének, még ellátást sem biztosítottak.
A bécsi hadszertár vezetőjével valóban összeveszett, akkor, amikor Wagramnál az
őrséget és a tüzérséget Pallavicini felállította, azt a hadszertár vezetője (ministro di
armamentario di Viena) önkényesen áthelyezte. Miután a többi magyar és német katona jelenlétében számon kérte, a tanácsos csak annyit válaszolt, hogy elviszi az al-
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Sforza Pallavicini I. Ferdinándhoz. Raasdorf, 1553. április 16. Uo. Konv. A. fol. 51. (113.) [Az
iratanyag kettős fóliózása miatt zárójelben megadom az alsó fólió számot is.]
Sforza Pallavicini I. Ferdinándhoz. Aderklaa, 1553. április 17. Uo. fol. 52. (117).
Sforza Pallavicini I. Ferdinándhoz. Aderklaa, 1553. április 17. Uo. fol. 53. (120.)

só-ausztriai kormányszék által küldött katonákat. Ez azzal a veszéllyel járt volna,
hogy a gyengén őrzött ágyúkat a spanyolok elragadhatják. A veszélyt elkerülendő, és
hogy a tekintélyét ne veszítse el, megbüntette a hadszertár vezetőjét.49
Úgy tűnik, Wagramnál a királyi csapatok, kiegészülve a bécsi gyalogsággal már
elégséges számban voltak ahhoz, hogy a spanyolok továbbvonulását megakadályozzák. A spanyolok sem szándékoztak komolyabb csetepatéba bocsátkozni a királyi
csapatokkal. Míg a lázadók a templomot erősítették, a királyi csapatok a kiéheztetéssel próbálták a „ keresztény vér kiöntését" elkerülni. Pallavicini nyíltan megvallotta
Ferdinándnak, hogy a meglévő erőkkel, faltörő ágyúkkal vérontás nélkül nem lehet
Wagramot megostromolni, és ő arra apellál, hogy a spanyolok végre megadják magukat. Az ostrom, írta I. Ferdinándak, sok időt és pénzt rabolna el, nem beszélve a lakosok kárairól. 30 Ezekben a napokban a spanyol lázadók egysége kezdett megbomlani és páran visszatértek a király szolgálatába. Castaldo április 17-én értesítette
Ferdinándot, hogy a szolgálatába visszatért lázadók közül harmincat hozzá küldtek.
Úgy vélte, hogy legalább háromszor ennyi katonát kellene megbüntetni.31
Április 18-án végül is a spanyolok alázattal kérték I. Ferdinándot, hogy az eddigi hosszú szolgálatukra való tekintettel, a király részesítse őket kegyelemben. A
feltételek módosítását elfogadták és kérték, hogy a király is fogadja el az ő feltételeiket, hiszen ezzel sok, korábbi igazságtalanságot tesz jóvá. Pallavicini javasolta,
hogy az elmaradt zsold kifizetésével Luís de Osoriot bízzák meg. 2000 tallért kért
Osorio számára, amit a spanyol kapitány a katonák között szétoszthat. A spanyolokat egy általános mustra keretében újraszerveznék és a maradék zsoldjukat akkor
rendeznék. Kérte, hogy zászlójukat kaphassák vissza, illetve, hogy az engedelmességre térő katonákat Sopron megyében, vagy Pápa várában helyezzék el. 32
Április 19-én — a részt vevő felek legnagyobb megkönnyebbülésére — megszületett a megegyezés: I. Ferdinánd Bécsújhelyen kegyelemlevelet adott ki. Bár a
király úgy gondolta, hogy a spanyol lázadók által okozott sok kár és tekintélyének
ilyen mértékű csorbulása okán nyugodt lelkiismerettel ítélhetné el a lázadókat,
mégis kegyelemben részesítette őket. Ugyanakkor a katonák által feltételként támasztott zászlót nem adta vissza. Az uralkodó Sforza Pallavicinire bízta a zászlót,
akinek arra a következő mustráig kellett vigyáznia. Luís de Osorio megkapta a
2000 tallért, amellyel a kegyelemben részesült spanyolok katonákat kifizethette. A
zsold fennmaradó részét, a királyi ígéret szerint, a következő mustrán rendezik
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majd. A spanyolok szállásaként Pápát nevezték meg, ahol a jövőben a mustrát is
tartják. ígérete szerint Pápán igazságos és méltó áron fognak ellátmányt és élelmet
kapni. A döntésről a lázadók külön egy spanyol nyelvű levélben is értesültek. A
Pallavicinihez címzett levelében az uralkodó Luís de Osoriot és Francisco de Salamancát külön megdicsérte. (A fogalmazványban egy sort áthúztak, miszerint a két
spanyol kapitányt tanácsosai közé emeli Ferdinánd.)""0
A lázadók április 23-án tették le az esküt és tértek vissza a király szolgálatába. A
zászlót a mustráig végül Osorio őrizte. A királyi csapat szétoszlott, maga Pallavicini
Sopronon keresztül visszatért Győrbe és a spanyolok Pápára vonultak.34
Nem rendelkezünk további adatokkal arról, hogy Áldana egykori katonái meddig maradtak még a magyar végvárakban. A bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban
található Reichsregisterbücher-ekben 1553-1554 között meglepően sok spanyol
katona menlevele szerepel. Mivel a személyek közül jó pár szerepel az Aldana-féle
naplóban és/vagy az általam korábban publikált levelekben (pl. Diego de Aguirre,
Luis de Barrientos, Luis Vélez de Mendoza, stb.), feltehetően az 1549-1553 közötti harcokat túlélő, majd a lázadást követően Pápára került Aldana-féle regiment katonái voltak." A passualesek nagy száma megengedi azt a feltételezést, hogy Áldana csapatainak jelentős része 1553-1554 folyamán uralkodói engedély mellett elhagyta az országot.

Bernardo de Áldana sorsa a trencséni várfogságtól haláláig
A spanyol zsoldos katonaság lázadásának története után vizsgáljuk meg, mi történt
egykori parancsnokukkal, Bernardo de Aldanával. Áldana hadvezéri képességének, magyarországi szerepének jobb megértését ugyanis elősegítheti, ha sorsát a
fogságából való szabadulását követően is figyelemmel kísérjük. Bernardo de Áldana magyarországi képét alapvetően befolyásolta, hogy Castaldo személyes el-
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I. Ferdinánd Sforza Pallavicinihez. Bécsújhely, 1553. április 19. Uo. fol. 50 (133.)
Sforza Pallavicini, Adcrklaa, 1553. április 23. Uo. fol. 57. (143.) Ismert egy adat, miszerint
1553-ban a spanyol származású „Hans von Hoyost Diego de Albával együtt az elmaradt zsoldja
miatt fellázadó pápai spanyol katonasággal való tárgyalásob-a küldték." Pálffy-Perger, 1998.
224. p. A levelezésben se Hoyos, se Alba neve nem kerül említésre. Mivel kicsi a valószínűsége,
hogy abban az évben Pápa várában másik, zsold fizetés miatt lázongó spanyol egység is állomásozott volna, ezért valószínűsítem, hogy ugyanarról az egységről van szó. Talán Hoyos és Alba
volt az a két királyi küldött, akik a Pápára vonult és lecsendesített spanyoloknak generális
lustratiot tartottak.
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ÖStA HHStA, Rcichsrcgistcrbücher 11-13. és 30-31. kötetek. A teljesség igénye nélkül kb.
70-80 spanyol katona passualese szerepel a kötetekben.

lenszenvvel viseltetett iránta, amely még az 1547-es schmalkaldeni háborúból datálódik. 36 A spanyol Szegednél és Lippánál is alapot adott arra, hogy a zsoldos
katona negatív, rossz képességű, „gyáva" prototípusát lássuk benne. Ugyanakkor
Áldana tevékenysége 1549-ben az alsó- és felső-magyarországi hadjáratban,
Szitnya, Csábrág és Murány ostrománál, vagy 1550-ben Szolnok megerősítésénél
bizonyítja, hogy a tábormester kiváló hadmérnök volt és emellett az ostromtechnikához is kiemelkedően értett.37
AldanátLippa 1552. július 28-ai feladása miatt — kb. egy éves pert követően —
1554. június 16-án halálra ítélték és Trencsén várába zárták.3* Fogsága alatt és azt
követően meglepő fordulatot vett az élete. Alba hercege 1555. október 18-án felvetette, hogy mivel don Ramón de Cardona, a milánói hercegség és Lombardia tüzérkapitánya halálát követően nem talál erre a posztra megfelelőbb embert, mint
Áldana tábormestert, ezért kérte, hogy a spanyol udvar járjon közbe szabadon bocsátásért. 39 Szinte bizonyos, hogy e kiemelkedően nagy tekintélyű, kiváló hadvezér szavainak volt az eredménye, hogy Áldana a trencséni várfogságból kiszabadult, és a lombardiai tüzérség főkapitányává lett. Alba herceg kérése ugyanis
nyitott fülekre talált a császári udvarban: II. Fülöp követei, Luís Venegas Figueroa,
illetve Pedro de Lazo de Castilla közbenjárására, az 1556 januárjában összehívott
pozsonyi diétát követően, Áldana szabad lábra került.60

56

57
58
59

60

A naplóban utal arra az ismeretlen szerző, hogy Castaldo súlyos sertésként elte meg, hogy V.
Károly a schmalkaldeni háborúban az egyik táborozóhely kiválasztása során az akkor még
kapitányi rangban lévő Aldanára hallgatott Castaldo tábormester helyett. Szakály, Bernardo de
Áldana magyarországi hadjárata 133. p.
Vö.: Korpás, 1999. passim.
Pálffy, 1997. 216-217. p. Áldana ítéletlcvcle: 1554. június 16. In: Történeti Lapok. 1875. március 2. II. évf. 51. szám, 801-802. p.
Alba herceg jelentése. 1555. október 18. Archivo General de Simancas (= AGS), Sccrctaria de
Estado, Milán, leg. 1208, fol. 9.: „...Que a Cesaro de Napoles encomendó el cargo dei
artilleria que esta vaco por fallecimiento de don Ramon de Cardona y no hallandó para el
persona mas conveniente que la dei maestre de campo Áldana, supplica se serivia a los reyes
de Romanos y Bohemia que le den libertad.... "
II. Fülöp I. Ferdinándhoz. Hampton Court, 1555. július 18. Real Acadcmia de la História,
Colección dc Salazar y Castro A-52. fol. 6.: „quanto holgara (a Fclipe II) que Vuestra
Majestad mandase dar libertad al maestre de campo Bernardino de Áldana... y parecerme
que con haver estado en prisión tres anos habia putgado vastamente la culpa si alguna
tubo... " I. Ferdinánd válasza II. Fülöpnek. Bécs, 1556. január 7. Uo. Salazar y Castro, A - 5 2 ,
fol. 11.: „Por una carta que al licenciado Gamiz mande eserivir desde Posonio y por las que
habia eserito Luis Venegas y dicho despues de su boca a Vuestra Alteza habia entendido la
libertad dei maestre de campo Bernardo de Áldana llevador desta y los honestos y buenos
respectos por los quales se dirijo hasta la celebración de la diéta de Hungria que en aquella

Áldana egy ideig ellátta a lombardiai tüzérség főkapitányi posztját, majd
1558/1559 fordulóján, II. Fülöp utasítására megbízták, hogy mérje fel a nápolyi alkirályság várait, kikötőit, teljes védelmi kapacitását. 61 Miután Áldana végigjárta a
királyság stratégiai jelentőségű pontjait, részletes jelentést írt Brindisi védelméről
és kikötőjének jelentőségéről, az albániai Velonában állomásozó törökök közelségéről. A jelentésben kiemelt helyen szerepel Taranto. Leírta a vár pontos állapotát,
fejlesztési lehetőségeit, amit ő még jobban megerősítene, az Otranto és Bari közötti
területeket pedig gyengén védettnek találta. Amennyiben lebontják az ott megvizsgált öt erősséget, akkor a teriilet elnéptelenedik. Felhívta a figyelmet Manfredonia,
Barieta védelmének hiányosságaira is, de kitért Pescara, Gaeta, Nola és Capua állapotára is.62
II. Fülöp 1559 nyarán Aldanát a nápolyi alkirályság tüzérségének főkapitányává nevezte ki. 63 Kinevezése szoros összefüggésben volt az 1560-ra tervezett Tripoli elleni hadjárattal. 64 Áldana lett volna a támadó flotta tüzérségének főkapitá-
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ciudad tuve... y haviendo de ir el dicho maestre de canipo a presentarse a Vuestra Alteza y
besarle las tnarios como debe por el favor y merced que para esta su livertad le ha hecho
Vuestra Alteza le haga o carga de los de su profesion en que Vuestra Alteza lo mande
emplear... "
Dc la Cueva bíboros levele II. Fülöphöz. 1559. február 26. AGS, Estado, Nápoles, leg. 1049,
fol. 91.: „Por una reláción que me ha enbiado el maestre de campo Áldana que he eserito
particularmente
dela mariéra que estan las tierras maritimas y otras de la frontéra desse
reyno (de Nápoles - KZ) por lo que entendemos que importa a su seguridad y defension,
poner en ellas todo buen recaudo y con brevedad tanto mas agora con la nueva que se tiene
que franceses han pedido el armada al turco para que venga este verano... "
Bernardo dc Áldana jelentése a nápolyi alkirályság állapotáról. Nápoly, 1559. január 1. AGS,
Estado Nápoles, leg. 1049, fol. 95. Az alkirály véleménye: Nápoly, 1559. február 26. AGS,
Estado Nápoles, leg. 1049, fol. 91. Alba herceg javaslata és véleménye Áldana jelentéséről:
Cateau Cambresis, 1559. február 8. AGS, Estado Nápoles, leg. 1049, fol. 94.
Áldana II. Fülöphöz. Nápoly, 1559. szeptember 18. AGS, Estado, Nápoles, leg. 1049, fol. 149,
150.: „5". C. R. Magestad. Venido que fue el duque de Alcala le informe de todas las
fortificaciones y fabricas deste reyno como Vuestra Majestad me mando por su cartay se lo di
por memória, a la mesma sazon llego el titulo de mi cargo de la artilleria deste reyno y
presentelo al virrey..."
A hadjáratra ld. Guilmartin, John Francis Jr.: Gunpowder and Gallcys. Changing technology
and Mcditcrranean warfarc at sea in the Sixtecnth Ccntury. London, 1974. (A továbbiakban:
Guilmartin, 1974.) 95-123. p.; Cerezedo Mártinez, Ricardo: Las armadas dc Felipc II. Madrid,
1988. (A továbbiakban: Cerezedo Mártinez, 1988.) 195-200. p. Pedro Barrantes de Maldonado
krónikája a Djcrba elleni hadjáratról. In: Colección dc libros espanolcs raros o curiosos. Tres
rclaciones históricos. Madrid, 1889. t. XIX. 207-209. p. (A továbbiakban: Barrantes dc
Maldonado krónikája.)

nya. Rangjának megfelelően az induló flotta zászlóshajóján kapott helyett. 63 A levelezésekből úgy tűnik, Áldanának nem igazán fúllőtt a foga az újabb törökök
elleni hadjárathoz, talán előre érezte sorsát. 66 (Érdekes, hogy a készülődés során
nagy valószínűséggel személyesen is találkozott azzal az Álvaro de Sandével, aki
1545-ben I. Ferdinánd szolgálatában Trencsén vármegyében Podmaniczky János
ellen vezetett 2500 spanyol katonát. 67 ) A hadjárat ugyanis a sikeres kezdetet követően tragédiába fulladt. 1559. novemberében Siracusából elindult Gian Andrea
Doria flottája Tripoli ellen, de Djerba szigeténél februárban vízfelvétel miatt megálltak és két hétig vitáztak azon, hogy a védekezésre felkészült Tripoli ellen vonuljanak, vagy halasszák inkább el a hadjáratot. Köztes megoldásként Djerba várát
támadták meg, hogy ezzel előkészítsék Tripoli későbbi ostromát. Március 7-én
Álvaro de Sande serege elfoglalta Djerba várát és megkezdte a helyőrség megerősítését. Piali pasa által vezetett oszmán flotta közeledtének hírére azonban az ifjabb
Doria képtelen volt megszervezni flottáját és a kisebb méretű oszmán haderő súlyos vereséget mért rá, majd két hónapos ostromot követően feladásra kényszerittette Álvaro de Sande helyőrségét. 68 A tragédiát növelte, hogy jelentős személyiségek estek fogságba: Berenguer Requesens Szicília főparancsnoka; Sancho de
Leyva, Nápoly főparancsnoka; Fadrique de Cardona és Mallorca püspöke is. Ezen-
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Áldana tisztségére ld. A nápolyi alkirály utasítása Álvaro de Sandenck, hogy miről tárgyaljon
a szicíliai alkirállyal. Nápoly, 1559. AGS, Estado Nápoles, leg. 1042, fol. 164. A főparancsnoki gályáról fogságba esett személyek, köztük Áldana felsorolása: Fcrnando de Zapata levele a
nápolyi alkirályhoz. Mcssina, 1560. május 19. AGS, Estado Sicilia. Leg. 1125, fol. 52.
Áldana II. Fülöphöz. Nápoly, 1559. július 29. AGS, Estado Nápoles, leg. 1049. fol. 251.:
„...llegado que fue aqui a Nápoles me a mandado que me ponga en horden para yr en la
jomada de Tripoli porque el duque de Medina se lo a embiado a rogar con mucha instancia y
a mi assi mesmo me lo ha eserito y embiado a encargar con don Sancho de Leyva yo Senor no
estimo cosa mas que cuando puedo emplear mi persona en el servicio de Vuestra Magestad
pero querria aqertarme que fuesse con su satisfagion y tambien no querria haber falta en
cossa que tocasse a la reparacion y defension deste reyno pues Vuestra Magestad me a
destinado para que le sirva en el y por este respecto me a atrevido supplicar por esta mia a
Vuestra Magestad me haga merced significarme su voluntad en este caso, para que siendo que
yo vaya lo haga con mas satisfaqion mia y sino lo es que yo no caya (sic!) en falta en lo que
toca al servicio de Vuestra Majestad"
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A nápolyi alkirály utasítása Álvaro de Sandenck, hogy miről tárgyaljon a szicíliai alkirállyal.
Nápoly, 1559. AGS, Estado Nápoles, leg. 1042, fol 164.: „... A Bernardo de Áldana hablare
para que vaya a tener cargo de artilleria en aquella empresa que dare aviso a su senoria de la
resolucion que tomare... " Vö. Korpás Zoltán: Álvaro de Sande hadjárata Trencsén vármegyében, 1545. In: megjelenés alatt a Sahin-Tóth Péter emlékkötetben.
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Guilmartin, 1974. 95-123. p.; Cerezedo Mártinez,
1889. 207-209. p.

1988. 195-200. p. Barrantes de

Maldonado,

kívül fogságba esett a várat védő Álvaro de Sande is, illetve maga Bernardo de
Áldana is. Egy május 16-án kelt levélből az is kiderül, hogy Áldana a főparancsnoki gályán volt és mindazokkal egyetemben került fogságba, akik a gályán harcoltak. 69 Egy pár nappal később kelt forrás érdekes adalékot nyújt Áldana személyiségéhez: ahogy azt a korábbi tanulmányomban is írtam, véleményem szerint Áldana
magyarországi bukásának egyik okozója elsősorban saját képességeit meghaladó
becsvágya volt. 70 Fogsága idején is lehetett valami negatív kisugárzása, hiszen egy
Djerbából érkező fregatt egyik utasa arról számolt be, hogy ő beszélt Mallorca püspökével, aki jól van, illetve a sebesült Fadrique de Cardonával is. Ezenkívül, látott
egy jelentéktelen, vörös szakállú sebesült tábormestert, akinek nevére nem emlékszik. Mivel más fogoly és sebesült tábormesterről Aldanán kívül nincs tudomás u n k j o g g a l feltételezhetjük, hogy a levél írója róla nyilatkozott a nem leghízelgőbb stílusban.71
A foglyok egy része ekkor már Draguthoz, Tripoliba került, míg másik részét—
köztük Álvaro de Sandét —Piali pasa magával vitte Isztambulba. Az Isztambulba
került foglyok egyike, bizonyos Andrés de Ruiseco volt. Érdemes személyét felidézni, mivel a Simancasi Levéltárban egy ritka és egyedi dokumentum olvasható:
Ruiseco Djerbát követően, meghatározhatatlan időpontban, az Isztambulban lévő
Habsburg rezidensnek levelet írt, amelyben kérte a követ segítségét, hogy fogságából váltsák ki. Érdemeire hivatkozva kiemelte, hogy 24 évet szolgált V. Károly és
II. Fülöp seregeiben alferez és sargento mayortiszti rangokban 7 ". 1545-ben Álvaro
de Sande főparancsnoksága alatt, Navarrete kapitány kompániájában szolgálta I.
Ferdinándot Podmaniczky János és Kosztka Miklós ellen. Majd harcolt Áldana seregében, Pedro de Ávila kompániájában, részt vett Murány ostrománál és a szolno-
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Fernando dc Zapata levele a nápolyi alkirályhoz. Messina, 1560. május 19. AGS, Estado
Sicilia. Leg. 1125, fol. 52.: „ ... eran todos perdidos queyvcin en la Capitana con el virrey dórt
Sancho el senor don Fadrique de Cardona, el obispo de Mallorca, el maestre de campo
Áldana y muchos otros cavalleros... "
Korpás, 1999. 10-11. p.
„Lo que se entiende en Trapana a los 9 de junio por una fragata venida de Gelves, que partio
delfuerte a los 28 de mayo de 1560." AGS, Estado Sicilia, lcg. 1125, fol. 59.: ,,hablo sobre
las dichas galeras con el obispo de Mallorca el qual estava bueno y con don Fadrique de
Cardona que estava malo y otro maestre de campo espanol que no sabe como se llama pero
que era de poca persona con la barba roxa y que estos quedavan en Tripol con Dragut."
Bár az „alferez"-1 gyakran zászlósnak szoktuk fordítani, mégis fontos kiemelni, hogy az
alferez, mint zászlóért felelős katona, a tiszti és nem az altiszti állományhoz tartozott. A
sargento mayor a kompánia kapitányát követően a legmagasabb rangú tiszt egy kompániában.

ki vár felépítésében. Harcolt Temesvár első ostrománál, illetve ott volt Lippánál is.
Részese volt annak a lázadásnak is, amelyről e tanulmány szól. 7j
Mi lett Áldana sorsa? Talán a legmegbízhatóbb forrás Beatriz de Tovar, Áldana
feleségnek II. Fülöphöz intézett kétségbeesett levele. 74 A fogságba esett tábormester felesége reményvesztetten kereste a lehetőséget, hogy férjét a tripoli fogságból
kiváltsa. E célból már horribilis mértékű, 5000 dukát hitelt is felvett. 73 Eközben, június 14-én a nápolyi alkirály arról értesítette Fülöpöt, hogy esély van még Sancho
de Leyva, Berenguer, Cardona és Áldana kiváltására. Ehhez kérte az uralkodó
gyors döntését és anyagi támogatását. 76 Áldana valamikor a nyár folyamán, feltehetően Tripoli városában, az ütközetben szerzett sérüléseibe belehalt. Áldana
egyik tisztje, Jüan de Bolanos értesítette az uralkodót, hogy halála előtt végrendel-
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Andrés de Ruiseeo levele az isztambuli Habsburg rezidenshez. Estado Alemania, leg. 650,
s.d.: „ ...Al Rey de Spana me es muy grandé obligacion por aver servido 24 ahos a su padrey
a El he le servido de sargento de alferez y de sargento mayor en presencia de los dos, asy
mesmo servido... [sérülés] del emperador don Fernando en tiempo de don Alvaro de Sande
contra el Copoca y Pománi y estuve en todo lo demas que ally se offrecio hasta que venimos
alla de Alemania en la compania de Navarrete despues bolvi otra vez a servir a su Magestad
en Hungria con las siete companias que llevo el maestre de campo Áldana, en la compania de
Pedro de Avila y fuymos a tomar los castillos en Moran. Estuve asy mesmo en la fortificacion
delfuerte que hizieron en la Tiza que despues fue muerto por los Turcos y me halle en todo lo
de Transsilvania en lo de Temezvar y Lippa con Jucin Baptista Castaldo generál y con el
mismo Áldana y con el Beheck y el Balasary y Losonzick que despues fue muerto por los
turcos. Deveme la Magestad del Emperador desta jornada mas de 150 ducados y estos por el
motin que huvo entre los spaholes... "
Beatriz de Tovar II. Fülöphöz. 1560. június 25. AGS, Estado Nápoles. Leg. 1050.11. fol. 80.:
„Pües le consta ya la prision del maestre de campo Áldana, mi marido no ay para que yo
trate della sino de la muy crecida angustiay desconsuelo en que me tiene considerando ser en
poder de turcos y los trabajos con que su inhumanidad ajlixe qualquiera genero de persona
christiana que a sus manos viene y como esta memória acreciente todas oras mi dolor y la
tribulacion que me causa buscandole remedio y sabiendo aver venido en mano de Draguty
estar en Tripol con esperanga que lo queran rescatary como en esta vida no ay cosa que mas
desee ni deva procurar he travajado quanto me ha sido posible poner en Ceqilia, Malta y la
Goleta un credito de cingo mill ducados para este ejfecto y aviendo hecho instancia con el
duque de Alcala que por contemplacion de los servicios de mi marido tuviese por bien de
mandar que la corte me le diese aquella de las mercedes que goza de Vuestra Majestad..."
Összehasonlításképpen jelzem, hogy Áldana II. Fülöphöz intézett korábbi leveléből tudjuk,
hogy a nápolyi alkirályság tüzérfőkapitányaként 70 dukát havi zsoldja volt. Vö.: Bernardo de
Áldana II. Fülöphöz. Nápoly, 1559. szeptember 18. AGS, Estado Nápoles, leg. 1049, fol. 149.
A nápolyi alkirály II. Fülöphöz. Nápoly, 1560. június 14. AGS, Estado Nápoles. Leg. 1050.
fol. 93.

kezett a málagai közigazgatási területhez tartozó sedellai birtokáról és azt testvérének, Gaspar de Mercado gyerekére hagyta. 77
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1. melléklet. A lázadó és a királyi csapatok vonulása
1553. március 24. és április 19. között.
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Jüan dc Bolanos levele II. Fülöphöz. Nápoly, 1560. szeptember 7. AGS, Estado Nápoles, leg.
1050, fol. 127. Áldana 100000 maravedit crö sedellai birtokáról lásd: Korpás, 1999. 16. p. A
birtokot 1548. február 18-án V. Károly adományozta: Augsburg, 1548. február 18. AGS,
Contaduría Mayor dc Sueldos segunda serie. Tenencias dc Fortalczas. Leg. 376. Scdella.

KIS PÉTER
BAKÓCZ TAMÁS BUDAI HÁZINGATLANAIRA VONATKOZÓ
OKLEVELEK AZ ERDŐDY CSALÁD BÉCSI LEVÉLTÁRÁBÓL
1464—15181

Jelen forrásközleményben olvasható oklevelek a Monoszlói és Monyorókeréki
gróf Erdődy család Bécsben, a Haus-, Hof- und Staatsarchivban letétként elhelyezett levéltárából származnak. Az Erdődyek hitbizományának levéltára — a többi
főúri archivumhoz hasonlóan — az 1870-es években nyílt meg a történeti kutatás
számára. A Buda múltjával kapcsolatos okleveleket először valószínűleg Csánki
Dezső kutatta, alighanem a történeti földrajzának 2 munkálatai során jutott el ezekhez az oklevelekhez is, és 1893-1906 között több kisebb, a középkori Budapest
történetével foglalkozó dolgozatot tett közzé. Ezek közül az egyikben, 3 amely I.
Mátyásnak a romba dőlt budai házak újjáépítésére vonatkozó rendeletét járta körül,
közzé is tett egy diplomát teljes szövegével, hármat pedig rövid kivonatban. 4 A
többi oklevelet tudomásom szerint csak Pataki Vidor hasznosította a Buda város
középkori helyrajzáról írott tanulmányában. 3

1

2
3

4
5

A közleményhez szükséges becsi kutatásokat 2004 folyamán a Klcbelsberg Kunó Ösztöndíj
támogatásával végeztem. Köszönettel tartozom Gr. Erdődy Imrének, hogy engedélyezte kutatásaimat az Erdődy-levéltárban. Munkám során sok segítséget kaptam Fazekas Istvántól, a
Magyar Országos Levéltár bécsi delegátusától. Az oklcvélszövegekct Pctrik Iván levéltárossal
(Budapest Főváros Levéltára) olvastam össze.
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I—III., V. köt. B p , 1890-1913.
Szent Erzsébetfalva Pest mellett. In: Századok 27. (1893) 16-26. p.; Uő: Kuncz ispán majorja
Budán. In: Uo. 40. (1906) 685-735. p. Csánki tárgyunkra vonatkozó tanulmánya: Mátyás király mint városépítő. Egy budavári sarokház történetéből. In: Uo. 38. (1904) 297-321.;
395-412. p. (A továbbiakban: Csánki: Mátyás király). Csánki Budapest-kutatásairól 1. alább.
L. 3 , 7-12. és 15. számú oklevelek.
Pataki Vidor: A budai vár középkori helyrajza. In: Budapest Régiségei 15. (1950) 237-299. p.
(A továbbiakban Pataki: Budai vár.) Az alábbiakban közölt oklevelek közül az 1 - 3 , 5 , 7 , 12.
és 16. szám alattiakra hivatkozott. A 8. és 10. sz. alattaikat egy további munkájában is felhasználta, 1. Uő: A péterváradi ciszterciek a középkori Kelenföldön. Klny. a Ciszterci Rend budapesti Szent Imre-gimnáziumának 1941-42. évi évkönyvéből. (A továbbiakban: Pataki:
Péterváradi ciszterciek) Az utóbbi tanulmányban hivatkozott oklevelekre Végh András (Budapest Történeti Múzeum) hívta fel figyelmemet.

FONS XII. (2005) 3. sz. 399-421. p.
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Az 1912 és 1932 közötti, Csánki Dezső által irányított, Budapest középkori történetét megvilágító levéltári kútfők összegyűjtésére létrejött vállalkozás keretében természetesen ez a levéltár is a feltárandók közé került. 6 Iványi Béla 1916-1917-ben és
] 928-ban át is nézte ezt a forrásanyagot (vagy csak egy részét), valamint 34 „budapesti" vonatkozású diplomát teljes szövegével le is másolt. Iványi kutatásairól az
Erdődy-levéltár középkori anyagáról készített és időrendben letett cédulái alapján lehet képet alkotni. 7 Az alábbiakban közölt oklevelek közül öt darab megtalálható a
„Csánki-gyűjtemény" maradványai között.8 Feltételezhető, hogy a II. világháború
alatt bekövetkezett pusztulás előtt a többi is a kollekció részét képezte. Pataki Vidor a
még épségben meglévő másolatanyagot aknázta ki. 9
Az alábbi oklevélszövegek az Erdődy-levéltár Budára vonatkozó kútfőinek
csak egy részét teszik ki.10 A válogatásnál döntő súllyal az a szempont érvényesült,
hogy ezek összefüggő irategyüttest alkotnak-alkottak. 11 A levéltár újkori rendezése során a 37. doboz/fiók 1. csomójába, 1-13. szám alá osztották azokat az okleve-

6

7

8

9
10
n

Az Erdődy levéltár rövid kutatástörténetére 1. Kis Péter. Kiadatlan oklevelek az Erdődy család
Bécsben őrzött levéltárából (1251-1297). In: Levéltári Közlemények 75. (2004) 65-66. p. Ez
utóbbi helyen pontatlanul közöltem az oklevélgyűjtemény hivatalos megnevezését, helyesen:
Haus-, Hof- und Staatsarchiv. (XIX/80/1-5.) Archiv Erdődy. Urkundcn. A Csánki-féle gyűjtés
történetére 1. Kis Péter - Petrik Iván: Budapest középkori történetére vonatkozó források
összegyűjtésének évszázados múltja. In: Tanulmányok Budapest Múltjából 32. (2004) Megjelenés alatt. A Budapest Főváros Levéltárában folyó középkortörténeti munkálatokhoz kapcsolódó ausztriai kutatásokra 1. Kenyeres István - Kis Péter: Budapest középkori történetének
bécsi levéltári forrásai. Kutatási beszámoló és terv a munka folytatására. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv I. (2005) Megjelenés alatt.
A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának segédletei (Q 283/11. d.) között, természetesen az 1946 közepe előtti levéltári rend és jelzet szerint használható. (A továbbiakban:
Iványi-ccdulák.)
Ezek az alábbiak: Budapest Főváros Levéltára XV. 12. A „Budapest történetének okleveles
emlékei" c. kiadvány kézirata és iratai. Oklevélmásolatok 2. doboz. 369-371. fol. = D 10124
(37-1-1); 5. doboz 158-160. fol. = D 10138 (37-1-2); 286-291. fol. = D 10142 (37-1-3);
303-307. fol. = D 771 ( 3 7 - 1 - 5 ) ; 316-319. fol. = D 10150 ( 3 7 - l ^ t ) . Az egyes másolatok
folio-számát követően egyenlőségjel után a mai jelzet, zárójelben pedig a régi jelzet
(Ladula-Fasciculus-Numerus) áll.
L. Pataki: Budai vár 281. p. 1. Íj.
Pl. további három oklevél említését 1. Pataki: Budai vár 293. p. 75. és 76.1j., 294. p. 81. Íj.
Alighanem tévedésből került ezek közé, 10154. számú jelzet alá a XX. századi kronologikus
rendezés során Zala megye 1465. november 15-én kibocsátott, igen rongált állapotban fennmaradt ítéletlevele.

leket, amelyek valamilyen módon Bakócz Tamás 12 budai házbirtoklásával kapcsolatosak. Néhány esetben egy numerushoz több darab is tartozott, így összesen 16
diplomáról van szó. A 8. és 9. szám alatti két oklevél kelte (1483. augusztus 11.) és
kibocsátója (Buda város) azonos, valójában két eredeti példányról van szó, ezek
szövege csak részben (leginkább a kezdő és záró formuláikban) azonos, mind a
kettőben találhatóak olyan részek, amelyeket a másik nem tartalmaz. Ezek a kútfők
részben Bakóc (és rokonai) hat ingatlanszerzésére, részben pedig a kezére jutott tulajdont érintő korábbi jogügyletekre vonatkoznak, de általában információkat
nyújtanak a középkori magyar főváros egyházi-nemesi háztulajdonaira is. l j
Bakócz 1482-ben egy, az Olaszok utcájában lévő, adózástól mentes kőházat vett
meg Rozgonyi László nándorfehérvári kapitánytól. Két évvel később a városi tanács az épület rendbehozásának költségeire, valamint egyéb, a városnak szerzett
érdemeire tekintettel négy aranyforintban állapította meg az ingatlanra eső éves
adót. 14 A ház azonosítását megkönnyíti, hogy mind a két időpontban az egyik
szomszéd — Dénes deák — azonos személy volt.
1483-ban újabb ingatlan került Bakócz kezére, ezúttal a Szent Pál utcában, a
péterváradi ciszterci rendháztól. 13 A legkorábbi, e háznak a konvent általi megvásárlásáról kiállított oklevél a birtokjoggal együtt került az Erdődy-levéltárba. 16 A
házvételek sorát 1493-ban a Tótfalunak nevezett külvárosban két majorsági ház
(domus allodialis) megszerzése folytatta, amelyhez Márton váci prépost, szentszé-
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Életrajzára 1. Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete. Bp., 1889. (Magyar történelmi életrajzok) (A továbbiakban: Fraknói-. Bakócz.); Esztergomi érsekek 1001-2003. Szerk.: Bcke
Margit. Bp., 2003. 228-232. p. (A vonatkozó rész Horváth Richárd munkája.)
Bakócz egyéb birtokszcrzéseirc i. Fraknói: Bakócz 56-64. p. Egyháziak és nemesek budai
háztulajdonaira 1. Kubinyi András: Budapest története a későbbi középkorban Buda clcstééig
(1541-ig). In: Budapest története a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. Szerk.:
Gcrcvich László - Kosáry Domokos. Bp., [1973.] (Budapest története II. Főszerk.: Gcrcvich
László.) 134. és 153. p. Az ingatlanoknak a mai utca és házszám szerinti azonosítását minden
esetben Végh András közeljövőben megjelenő, az alább közölt oklevelek adatait Iványi és Pataki kivonatai alapján hasznosító, Buda város középkori helyrajza. Középkori háztulajdonok a
budai vámegyedben című monográfiájából vettem át (a továbbiakban: Végh: Középkori helyrajz, a munka fejezeteire hivatkozom). A kéziratból az adatokhoz — amelyek révén többek
között a 2., 4-5. és 18. sz. oklevelekben szereplő Szent György téri házakkal kapcsolatos információkat cl tudtam különíteni egymástól — a szerző szívességéből jutottam.
7. és 12. számú oklevél. A házra, amely a mai Országház u. 1-3. sz. alatt állt, 1425 és 1544 között további adatok vannak, 1. Végh: Középkori helyrajz 3. 5. 7. fejezet.
8-11. és 13-14. számú oklevél. A ház feltehetően helye a Hess András tér 4. sz. alatt volt. További 1413 és 1431 közötti, esetleg ide kapcsolható adatokat 1. Végh: Középkori helyrajz 3 . 7 .
9. fejezet.
1. számú oklevél.

ki protonotarius és a budai Boldogasszony templom plébánosa adománya jóvoltából jutott. 17 Az ügyletnél ismét felbukkan Rozgonyi László neve, aki ezek korábbi
birtokosa volt.
A Szent János kapunál, a Szent György téren lévő sarokház topográfiai meghatározását és Bakócz általi megszerzésének rekonstrukcióját Csánki Dezső egy évszázada — részben egy Erdődy-levéltárból való oklevél alapján — elvégezte.18
Két további, szintén a Szent György téren lévő ház egyikének 1479-ben még
Dénes posztómető és Gergely nyereggyártó voltak a tulajdonosai, majd 1518-ban
már Bakócz rendelkezett vele. 19 Az ingatlan - egyéb forrásokból kiderülő - érdekessége, hogy ugyanő az általa alapított esztergomi Angyali Üdvözlet-kápolnára
(vagyis az ún. Bakócz-kápolnára) hagyta végrendeletében. 20 Az oklevelek egyike
(16. szám) fényt vet arra, hogy egyes esetekben a budai házak az ország különböző
területein lévő birtoktestek gyarapításnak fedezetévé válhattak, még ha az abban
leírt csere nem valósult meg vagy csak ideiglenes volt. A másik, a Szent György tér
„hajlatában" épült házról csak ezzel az egy adattal rendelkezünk. 21
A szövegek közlésnél Tringli István ajánlásait vettem alapul. 22 Az oklevélegyüttes valamennyi publikálatlan darabját válogatás nélkül, teljes szöveggel közöljük, mivel jelen pillanatban az Erdődy-levéltár csak Bécsben kutatható. Ez azt
jelenti, hogy az egy ügyre vonatkozó, majdnem azonos tartalmú, valamint az
egyébként kevésbé jelentős átíró oklevelek is ilyen formában olvashatóak. A fentebb említett 8. és 9. számú oklevél szövegének azonos részeit nem jelöltem külön.
Két oklevél tartalmi kivonatban olvasható az összeállításban: A 3. szám alatti oklevelet már Csánki Dezső kiadta, a 7. pedig ma már nem található, ez utóbbi esetben a
regeszta forrása Iványi Bélának a levéltár anyagáról az 1920-30-as években készült gyűjtésének megfelelő cédulája. A 9. számú diploma eredetije jelenleg szintén fellelhetetlen, ebben az esetben a szövegközlés — a 11. szám alatti oklevélben
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15. számú oklevél. Az épületek pontos elhelyezkedése nem ismert, ezek előfordulnak Erdődi
Péter végrendeletében is, 1. Végh András'. Régészeti feltárások a budai Váralján, a középkori
Tótfalu területén. In: Budapesti Régiségei 33. (1999) 333. p.
Csánki: Mátyás király 398-408. p. A Csánki által felhasznált oklevél számát 1. fentebb. További, a mai Dísz tér 1. sz. alatt állott házra vonatkozó oklevelek az 5. és 6. szám alatt, illetve
az 1473 és 1526 közötti birtoklástörténetet 1. Végh: Középkori helyrajz 2. 2. 1. fejezet.
4-5. és 16. sz. oklevél.
A ház a Dísz tér 11. alatt lehetett. Az 1518 utáni adatokat és Gergely nyergesre vonatkozó
megállapításokat 1. Végh: Középkori helyrajz 2. 3. 7. fejezet.
2. sz. oklevél. Az ingatlan helye a Dísz tér északi részén kereshető.
Tringli István: Középkori oklevelek kiadásának problémái. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 7. (2000) 7-40. p.

— átírt példány alapján készült. (Az elveszett eredeti és transsumptum azonosságát
az Iványi-féle kivonatból megállapítható tartalmi megfelelésen túl a hátlapi feljegyzés is igazolja.) Mind a két eltűnt oklevél eredeti példányának külső leírását
Iványi Béla cédula-gyűjteménye alapján adom meg.
Mivel két kivétellel az oklevélszövegeket in extenso közlöm, ezért ezek elé csak
rövid (az oklevélkibocsátó és a jogügylet meghatározását, ajogyügyletben közvetlenül részt vevő személyek nevét, a házingatlan helyrajzi adatait tartalmazó) regesztái készítettem. Valamivel bővebb kivonat a fentebb említett okok miatt csak a
3. és 7. számú tételekhez került.

1.

1464. május 26.
Buda város tanácsa előtt Budai István deák esküdt polgár felesége, Ágnes és rokonai beleegyezésével, a hét évvel korábban a Szent Pál utcában, Péter esztergályos
és a Boldogasszony-templom
házainak szomszédságában
lévő kőházát Imre
péterváradi apátnak 600 aranyforintért eladta.
Nos Georgius Makray dictus iudex iuratique cives castri Novi Montis Pestiensis.
Memorie commendamus tenore presentium significantes, quibus congruit
universis, quod prudens et circumspectus Stephanus litteratus de Buda dictus alias
iudex et iuratus concivis noster coram nobis personaliter constitutus fassus extitit
in hunc modum, qualiter ipse in annis precedentibus, cuius iam fere septima
instaret revolutio annualis, quandam domum suam lapideam in nostri medio in
piatea Sancti Pauli in vicinitatibus domorum Petri tornatoris ab una et ecclesie
beate Marié Virginis parte ab altéra sitam et habitam simulcum cunctis utilitatibus
et pertinentiis quibuslibet ad eandem domum de iure spectantibus de consensu et
volunte [sic!] domine Agnetis consortis sue legittime et omnium proximorum,
ymmo nemine penitus contradictorum obviante vendidisset et libere contulisset
venerabili et Deo devoto fratri Emerico abbati de Peterwaradya et per eum suis
successoribus abbatibus ecclesie predicte iure perpetuo et pacifice possidendam,
tenendam pariter et habendam, ymmo vendidit et in perpetuum contulit coram
nobis pro sexcentis florenis auri puri perceptis plene et habitis ab eodem.
Assumpmens nichilominus idem Stephanus litteratus eundem dominum
Emericum abbatem cunctosque successores eiusdem ab omnibus ratione pretacte
domus et universarum utilitatum eiusdem impetere nitentibus defendere et tueri
propriis suis laboribus et expensis secundum consuetudinem civitatis ab antiquo
observatam. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes nostras
litteras sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas, promittentes
nostris privilegialibus litteris cornfirmare, dum eedem nobis in specie fuerint

reportate. Dátum seeundo die festi beati Urbani pape, anno Domini millesimo
quadringentesimo sexagesimo quarto.
Eredeti. Jelzete: D 10124 (37-1-1). Hártya, 24,8x13,8 cm. A szövegtükörböl az első sor
vakvonalazva. A hátlap közepére vörös viaszba nyomott, kb. 3,5 cm átmérőjű, kör alakú pecsét, papírfelzet alatt. A jobb felső sarokban kancelláriai jegyzet: Commissio dominorum
iudicis et iuratorum. A hátlapon újkori feljegyzések. Említi: Pataki: Budai vár. 290. p. 47. Íj.

2.
1473. január 30.
I. Mátyás király Ernuszt János kincstartó kérésére Kuncpozsonyi
molnárfiatalkorú leányának, a néhai Mátyás, királyi szabó jegyesének: Borbálának adományozza
a Mátyás szabó által Buda városában bírt, a Szerit György kápolnával szemben
lévő piactéren fekvő, a király pénzén vásárolt kőházát.
Nos Matthias Dei gratia rex Hungarie, Bohemie etc. Memorie commendamus
tenore presentium significantes, quibus expedit, universis, quod nos tum ad
singularem petitionem fidelis nostri dilecti magnifici Iohannis Ernnst thesaurarii
nostri, tum vero miserati condicionem sexus muliebris honeste puelle Barbare filie
Koncz molendinatoris de Posonio, condam Mathie sartori nostro ritu Romane
Sancte Matris Ecclesie desponsate, ne ipsa eodem Mathia sartore nostro iam e
seculo sublato rerum et bonorum eiusdem omnino expers habeatur, domum
lapideam eiusdem condam Mathie sartoris nostri in civitate nostra Budensi in
theatro in declino opposito capelle Saneti Georgii sitam alias eidem Mathie sartori
nostro, ut recolimus, pecunia nostra emptam, simulcum curia, necnon omnibus
suis edificiis lapideis silicet [sic!] et ligneis ac pariter cum cunctis eiusdem
utilitatibus et pertinentiis eidem puelle Barbare suisque heredibus et posteritatibus
universis dedimus, donavimus et contulimus, y m m o damus, d o n a m u s et
conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter et
habendam, salvo iure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum
mediante, quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie
fuerint reportate. Dátum Bude predicta, sabbato proximo ante festum Purificationis
Beatissime Virginis Marié, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
tertio, regni nostri anno quintodecimo, coronationis vero nono.
Eredeti. Jelzete: D 10138 (37-1-2). Vakvonalazás. Hártya, 35x29 cm. Szöveg alá vörös viaszba nyomott 5,5 cm átmérőjű, kör alakú pecsét kivehető ábrával. A hátlapon újkori feliratok. A jobb felső sarokban kancelláriai jegyzet: Commissio proprici domini regis. Említi: Pataki: Budai vár 284. p. 9. Íj.

3.
1478. március 7.

I. Mátyás király egy, a Szent János-kapunál, az esztergomi érsekség háza mellett
lévő, romba dőlt, és egy éven belül újjá nem épített, így a rendelete szerint a királyra háramlóit sarokházat, amely a külföldre szökött János esztergomi érsek birtoka
volt, Péter erdélyi prépostnak és királyi titkárnak, valamint fivéreinek, Máténak és
Pálnak adományozta 1000 aranyforintért23
Eredeti. Jelzete: D 10142 (37-1-3). Hártya, 48x34,5cm. Vakvonalazás, díszített kezdőbetű.
Szöveg alá vörös viaszba nyomott 6,5 cm átmérőjű, kör alakú pecsét papírfelzet alatt. A szöveg alatt balra aláírás: Mathias rex manupropria. A hátlapon újkori feljegyzések. Kiadása:
Csánki: Mátyás király 408-410. p. Említi Pataki: Budai vár 284. p. 9. Íj.

4.
1479. január 8.

Buda város tanácsa Dénes posztómető és Péter nyeregkészítő kérésére elvégezte a
Szent György-téren, Ulrik ónkannakészítő és Drágffy Bertalan házainak szomszédságában lévő házuk megosztását.
Nos Matheus dictus Vitripar iudex iuratique cives castri Novi Montis Pesthiensis.
Memorie commendamus, quod coram nobis personaliter constituti ab una
Dionisius pannicida partibus vero ex altéra Petrus sellipar de et super divisione et
limitatione domus earum partium in Teatro Sancti Georgii in vicinitate domorum a
superiori Ulrici cantrifusoris et Bartholomei Dragffy ab inferiori partibus site et
habite nobis ea, qua decuit, reverentia supplicarunt, unde nos petitionibus ipsarum
partium merito consentientes pariter pro conspectione et limitatione illuc
perreximus, nichilominus per prius et antea litteralibus ipsius Petri instrumentis
articulariter et effective prospectis et intellectis ipsarum partium domos [sic!] ita
limitando divisimus, ut pote, ab uno angulari lapide wlgo Horogkew in ipsorum
curia a muro anteriori inter ipsos per médium erecto incipiendo et directe usque ad
murum civitatis, ubi similiter lapis angularis existit, descendendo ita, quod locus
secreti protunc ibidem existens integraliter predicte domui prenominati Dionisii et
per consequens sibi suisque singulis successoribus perpetue cedat, atque tanquam
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Az iktatást 1479. május 31-én Buda város tanácsa végrehajtotta, 1. 6. sz. alatt közölt oklevelet.

propria permanere debeat reliqua vero partium a parte meridionali Petri selliparis
existat ad que singula premissa partes ambe effective contenti fuerunt coram nobis.
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem presentes nostras litteras sigilli
nostri munimine roboratas duximus concedendas. Dátum feria sexta post festum
Ephiphaniarum Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo
nono.
I. Mátyás 1479. február 24-én kibocsátott oklevelében átírva. Jelzete: D 771 (37-1-5). L. az
5. sz. alatt.

5.
1479. február 24.
I. Mátyás király Dénes budaiposztómető, budai tanácstag kérésére átírja a budai
tanács nyílt alakban, hártyára írott oklevelét egy budai ház felosztásáról. (L. a 4.
szám alatt.)
Nos Mathias Dei gratia rex Hungarie, Bohemie etc. Memorie commendamus
tenore presentium significantes, quibus expedit, universis, quod fidelis noster
circumspectus Dionisius pannicida inhabitator istius civitatis nostre Budensis
nostram personaliter veniendo in conspectum exhibuit nobis et presentavit
quasdam litteras iudicis et iuratorum civium Castri Novi Montis Pesthiensis super
divisione cuiusdam domus in dicta civitate nostra Budensi habite per ipsos iudicem
et cives modo et ordine in tenoribus earundem litterarum specificatis facta in
pargameno patenter confectas et emanatas tenoris infrascripti supplicavit idem
Dionisius pannicida maiestati nostre humiliter et devote, ut easdem litteratas [sic!]
ratas, gratas et acceptas habendas [?] litterisque nostris privilegialibus verbotenus
inserri [sic!] et transsummi [sic!] faciendo pro eodem Dionisio et suis heredibus
innovando perpetue valituras confínnare dignaremur. Quarumquidem litterarum
tenor talis est. — következik a 4. számú oklevél szövege — Nos igitur supplicatione
eiusdem Dionisii maiestati nostre modo premisso porrecta exaudita et clementer
admissa prescriptas litteras antefatorum iudicis et iuratorum civium non abrasas,
non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prosus vitio et
suspicione carentes presentibus litteris nostris de verbo ad v e r b u m sine
diminutione et augmento aliquali insertas et transsumptas, quo ad omnes earum
continentes clausulas et articulos, eatenus quatenus eedem rite et legittime existunt
emanate viribusque earum veritas suffragatur acceptamus, approbamus et
ratificamus easque nichilominus simulcum divisione per dictos iudicem et iuratos
cives facta pro eodem Dionisio et suis heredibus universis innovando perpetuo
valituras confínnamus presentis scripti nostri patrocinio mediante, salvis iuribus
alienis. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras

privilegiales sigillo nostro impendenti consignatas duximus concedendas. Dátum
Bude in festő beati Mathie apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo
septuagesimo nono, regnorum nostrorum vigesimo secundo, coronationis decimo
septimo Bohemie vero undecimo.
Eredeti. Jelzete: D 771 (37-1-5) Hártya, 40,7x27,5 cm. Zöld-fehér sodraton függő természetes színű, 9,3 cm átmérőjű, kör alakú viaszcipóban vörös viaszba nyomott 6,5 cm átmérőjű pecsét ép ábrával. Az oklevél jobb felső sarkában kancelláriai jegyzet: Commissio propria
domini regis. A hátlapon újkori feljegyzések. Említi: Pataki: Budai vár 281. p. 3. lj.

6.
1479. május 31.
Buda város tanácsa beiktatja Péter erdélyi prépostot stb. és fivéreit egy, a Szent János kapunál, az esztergomi érsekség házának szomszédságában fekvő, egykor János
esztergomi érsek birtokában lévő, romba dőlt és így a királyra háramlóit sarokház
birtokába, amit nekik I. Mátyás király 1000 aranyforintért adományozott.
Nos Georgius dictus Forster iudex iuratique cives Castri Novimontis Pesthiensis.
Memorie commendamus tenore presentium significantes, quibus incumbit
universis, quod serenissimus princeps et dominus, dominus Mathias Dei gratia
Hungarie, Bohemie, etc. rex, dominus noster naturalis gratiosissimus nobis coram
personaliter viva voce quandam domum aciale nostri in medio prope portám beati
Johannis in vicinitate contigua domus archiepiscopatus ecclesie Strigoniensis
adiacentem et habitam per inopinabilem desolationem ruine derelictam ad ipsam
regie maiestatem, utpote, devolutam, venerabili domino Petro preposito
Transsilvano etc., secretario regio et per eum nobilibus Matheo et Paulo fratribus
suis ipsorumque successoribus pro mille florenis auri dedit, donavit et contulit,
quamquidem domum et nos ex speciali eiusdem domini nostri regis indultu de
consensu dominorum prelatorum et baronum prefati Regni Hungarie nobis
litteratenus collato, quo universas domos, tam dominorum prelatorum et baronum,
quam etiam aliorum quorumcumque nostri in medio existentium, que ad certum
tempus videlicet anni spatium dudum divolutum forent, desolationi derelicte
liberam edificare volentibus in perpetuum conferendas habuimus facultatem
eisdem domino Petro preposito et Matheo et Paulo fratribus suis annotatis
simulcum cunctis utilitatibus suis ac pertinentiis quibuslibet ad eandam domum
spectantibus cum consensu et voluntate totius communitatis nostre unacum
preasserti domini nostri regis donationibus dedimus, ascripsimus et libere

c o n t u l i m u s , y m m o d a m u s , aseribimus et c o n f e r i m u s et per eos eorum
successoribus et posteritatibus universis iure perpetuo et pacifice possidendam,
tenendam pariter et habendam. Unde cum eadem domus alias reverendissimi
domini Iohannis archiepiscopi Strigoniensis prefuisse dicitur, nichilominus ipsa ad
archiepiscopatum ipsum nec facto neque iure dinoscitur pertinere, sed tantum
eiusdem domini Iohannis archiepiscopi sub nomine stetit et fiút, que et per eundem
dominum Petrum prepositum supranotatum a sue desolationis ruina gravibus cum
expensis fűit et est reformata et possessa verumetiam iuxta prerogativam
privilegiatamque antiquam nostre civitatis libertatem nobis a divis regibus
concessam, idem dominus Petrus in dominio supradicte domus per diem et annum
quiete pennansit nemine penitus contradictorum [sic!] comparentium. Statuimus
itaque et introduximus eosdem dominum Petrum prepositum ac Matheum et Paulum
fratres suos antedictos in dominium sepefate domus cunctarumque utilitatum
eiusdem, ymmo statuimus et introducimus de presenti eandem domum vendendi,
locandi et a seipsis alienandi cuicunque maluerint, in vita pariter et in morte eisdem
dantes facultatem cum omnibus condicionibus, libertatibus et cautelis in litteris
regiis ac nostris pridem desuper emanatis clare expressis. In cuius rei memóriám
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras sigilli nostri munimine roboratas
duximus concedendas, promittentes privilegialibus litteris nostris confirmare dum
nobis eedem in specie fuerint reportate. Dátum feria secunda proxima post festum
Pentecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono.
Eredeti. Jelzete: D 10150 (37-1-4) Hártya, 21,5x29 cm. Hátlap közepén vörös viaszba nyomott, kör alakú kb. 3,5 cm átmérőjű pecsét maradványa. A jobb felső sarokban kancelláriai

jegyzet: Commissio dominorum iudicis et iuratorum in consilio. A hátlapon újkori feljegyzések mellett egy középkori: Domini Petríprepositi Trcinsilvaniensis.

7.
1482. augusztus 22.
Buda város (Adám Gergely budai bíró és az esküdtek) előtt Rozgonyi László nándorfehérvári
kapitány a budai Olaszok utcájában lévő, minden
adózástól
(,,porkrecht") mentes kőházát, mely Handó György kalocsai érsek és Dénes deák
házai köztfekszik, 500forintért Erdődi Tamás titeliprépostnak és királyi titkárnak,
s általa Bálint volt titeli prépostnak, Szatmári Bakócz Miklósnak, Jánosnak, Szatmári Ferenc pesti fő esperesnek és váci kanonoknak, a fenti Miklós fiának: Bálintnak eladja.

Példánya(i) elvesztek. Jelzete: - (37-16) Hártya. Hátlapra nyomott vörös viasz pecsét töredéke. A szöveg alatt kancelláriai jegyzet: Relatio domini Thome Meygos iurciti. Említi
Csánki: Mátyás király 407. p. 2. lábj. és Pataki: Budai vár 290. p. 50. Íj.). A regeszta forrása:
Iványi-cédulák.

8.
1483. augusztus 11. Buda.
Buda város tanácsa előtt Zuffenhauseni Winman János szerzetes és Boroti Bálint
nemes, Péterpéterváradi apát ügyvédjei, a Budán, a Szent Pál utcában, a Boldogasszony testvéridet, valamint János kőfaragó özvegyének házai szomszédságában
lévő házát Erdödi Tamás titeliprépostnak, valamint fivéreinek eladják 232 aranyforint fejében, amelynek nagy részét a korábbi birtokosaiknak, Lábatlani Györgynek és fivéreinek fizettek ki.
Nos Georgius Forster dictus iudex iuratique cives castri Novimontis Pesthiensis ad
universorum, tam presentium, quam futurorum notitiam harum serie deducimus
publice profitendam [?], quod venerabilis et religiosus fráter Iohannes Winman de
Zuffenhussen et nobilis Valentinus litteratus de Boroth cum procuratoriis litteris
venerabilis et religiosi fratris Petri legittimi abbatis de Waradinopetri et totius
conventus eiusdem abbatie plénum et speciale sufficiensque mandatum ad
infrascripta in se continentibus et coram nobis in specie exhibitis confessi sunt in
hunc modum, quod ipsi nomine et in persona eiusdem domini Petri abbatis et dicti
conventus ac de eorundem domini abbatis et conventus voluntate et consensu atque
etiam commissione posteriorem partém domus eorundem abbatis et conventus hic
Bude in m e d i o nostri in piatea Sancti P a u l i in vicinitatibus d o m o r u m
confraternitatis Beate Virginis ab una et relicte condam Iohannis lapicide partibus
ab altéra existentem et habitam, que videlicet posterior pars domus pretacte domui
et curie venerabilis domini Thome de Erdewd prepositi ecclesie Tituliensis
secretarii regie maiestatis vicinari dinoscitur, tum pro illis multiplicibus favoribus
promotionibus et complacentiis, quibus iamdictus dominus Thomas prepositus
ecclesiam eorundem et perconsequens eosdem in evidentem utilitatem eiusdem
ecclesie, tam coram regie maiestate, quam etiam alias, ubi opus fuisset, prosecutus
esset et indies prosequeretur, tum vero pro ducentis et triginta duobus florenis auri
ab eodem domino Thoma preposito, ut dixerunt, plene levatis et perceptis et
quorum maiorem partém ipsi nomine dictorum abbatis et conventus egregio
domino Gregorio de Labathlan pro recuperatione ipsius totális domus eorum, que
alias ab ipsa ecclesia et consequenter ab eisdem alienata et opera atque favore
ipsius domini Thome prepositi recuperata et optenta fuisset, coram nobis solvissent
eidem domino Thome preposito et consequenter venerabili domino Valentino
plebano de Pathak et item Nicolao et Iohanni domino ac magistro Francisco

arehidiaeono Pesthiensis et canonieo in ecclesia Waciensi fratribus eiusdem
Thome prepositi eorumque Nicolai et Iohannis heredibus et posteritatibus
universis perpetuo iure vendidissent et assignassent, ymmo vendiderunt et
assignaverunt coram nobis, nullum ius iurisque et dominii proprietatem in ipsa
posteriori parte dicte domus dicte ecclesie et consequenter memoratis domino
abbati et conventui reservandam, sed totum ius et dominii proprietatem dicte partis
domus in ipsum dominum Thomam et fratres suos prefatos transferentes.
Assumseruntque memorati fráter Iohannes et nobilis Valentinus de Boroth nomine
et in persona, quibus supra eosdem d o m i n u m Thomam prepositum regie
[maiestajtis secretarium, necnon Valentinum, Nicolaum, Iohannem et Franciscum
fratres eiusdem antedictos cunctosque eorundem successores et posteritates
u n i v e r s o s ab omnibus ratione prefate p o s t e r i o r i s partis domus, n e c n o n
universarum utilitatum eiusdem contra quoslibet impetere nitentes defendere et
tueri propriis eorum laboribus et expensis secundum usum et consuetudinem
civitatis nostre ab antiquo approbatam. In cuius rei memóriám firmitatemque
perpetuam presentes nostras litteras sigilli nostri munimine roboratas duximus
concedendas, promittentes privilegialibus litteris nostris confmnare, dum eedem
in specie nobis fuerint reportate. Dátum Bude feria secunda proxima post festum
Beati Laurentii martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo
tertio.
Eredeti. Jelzete: D 10154[/1]. (37-1-8) Hártya, 35,4x25,5 cm. A hátlap közepére vörös viaszba nyomott 3,6 cm átmérőjű, kör alakú pecsét papírfelzet alatt. Hátlapon újkori feljegyzések. Kivonatos közlése: Pataki: Péterváradi ciszterciek 26. p. 119. Íj. Említi: Csánki:
Mátyás király 407. p. 2. Íj.

9.
1483. augusztus 11. Buda.
Buda város tanácsa előtt Zuffenhauseni Winman János szerzetes és Boroti Bálint
nemes, Péter péterváradi apát ügyvédjei, a Budán, a Szent Pál utcában, a Boldogasszony testvérület, valamint János kőfaragó özvegyének házai szomszédságában
lévő házát Erdődi Tamás titeli prépostnak, valamint fivéreinek eladják 232 aranyforint fejében, amelynek nagy részét a korábbi birtokosaiknak, Lábatlani Györgynek és fivéreinek fizettek ki.
Nos Georgius Forster dictus iudex iuratique cives castri Novimontis Pesthiensis ad
universorum, tam presentium, quam futurorum notitiam harum serie deducimus
publice profitendo [?], quod venerabilis et religiosus fráter Iohannes Winman de
Zuffenhussen professus ordinis Cisterciensis ac nobilis Valentinus litteratus de
Boroth cum procuratoriis litteris venerabilis et religiosi fratris Petri veri et legittimi

abbatis de Waradinopetri et totius conventus eiusdem abbatie plenum et speciale
sufficiensque mandatum ad infrascripta in se aperte continentibus et coram nobis in
specie exhibitis et perlectis nomine voluntate et mandato eorundem abbatis et
conventus confessi sunt in hunc modum, quod quia ecclesia prefata vero et
legittimo abbate a magno tempore caruisset, sicut universo regno huic notum et
notorium esset in veritate, et medio tempore inter cetera bona ab ipsa ecclesia
alienata etiam domus quedam eiusdem ecclesie hic Bude in nostri medio in platea
Sancti Pauli in vicinitatibus domorum confratemitatis Beate Virginis ab una et
relicte quondam Iohannis lapicide partibus ab altera existens et habita valde
indebite alienata fuisset, quamquidem domum prefati abbas et conventus nulla
ratione aliter ad ius et proprietatem eiusdem ecclesie rehabere, recuperare et
reaquirere scivissent, imo nec potuissent, nisi ut minor et posterior pars domus
ipsius venderetur, ut scilicet cum pretio illius particule dicte domus eadem integra
domus a detentoribus redimeretur, ne tota ipsa domus sic indebite ab ipsa ecclesia
alienaretur maxime cum sit de more et consuetudine ac statuto nostre libertatis et
totius communitatis huius civitatis, ut edificia, que ruinam patiuntur, per
quemcunque possidentur, refomientur expensas factas in dominium succedens
solvere semper teneatur, et quia eadem domus ad plurimas iam manus per diversas
emptiones devenerat et plures reformationes iidem emptores in illa fecerant,
propter quas reformationes et item certas alias solutiones, quas occasione
recuperationis eiusdem domus iidem abbas et conventus facere deberent summa
circiter trecentorum aureorum eidem abbati et conventui, ita necessaria fuisset,
quod sine tali solutione dicta domus nullo pacto recuperari potuisset. Idcirco ipsi
prefati procuratores ex consensu, voluntate et mandato, ut premittitur, ipsius
abbatis et sui conventus predictam partem posteriorem dicte domus venerabili
domino Thome de Erdewd preposito ecclesie Tituliensis et per eum venerabili
domino Valentino plebano de Pathak ac magistro Francisco de Z a t h m a r
archidiacono Pesthiensis, necnon Nicolao et Iohanni de dicta Erdewd fratribus
scilicet eiusdem Thome prepositi ipsorumque Nicolai et Iohannis heredibus et
posteritatibus universis pro ducentis et triginta duobus florenis ab eodem domino
Thoma preposito plene, ut dixerunt, levatis et receptis, et quorum florenorum
maiorem partem ipsi egregio domino Gregorio de Labathlan et fratribus suis
eiusdem scilicet domus tunc possessoribus coram nobis soluissent. Residuitatem
vero pro redemptione nonnullarum litterarum sententionalium a diversis iudicibus
extractarum et certaaim aliamm expensarum in facto recuperationis dicte domus
hinc inde factarum similiter necessario exbursare habuissent perpetuo iure et
irrevocabiliter vendidissent et appropriassent assignassentque, immo vendiderunt,
appropriaverunt et assignaverunt coram nobis, nullum ius iurisque et dominii
proprietatem in ipsa posteriori parte dicte domus dicte ecclesie et consequenter
memoratis domino abbati et conventui reservandum, sed totum ius et dominii
proprietatem dicte partis domus in ipsum dominum Thomam et fratres suos
prefatos transferendtes. Assumseruntque memorati frater Iohannes ac nobilis
Valentinus de Boroth nomine et in persona, quibus supra eosdem dominum

Thomam prepositum necnon Valentinum, Nicolaum, Iohannem et Franciscum
fratres eiusdem cunctosque eorundem successores et posteritates universos ab
omnibus ratione prefate posterioris partis domus, necnon universarum utilitatum
eiusdem contra quoslibet impetere nitentes defendere et tueri propriis eomm
laboribus et expensis secundum usum et consuetudinem civitatis nostre ab antiquo
approbatam In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras
nostras sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas, promittentes
privilegialibus litteris nostris confirmare dum eedem in specie nobis fuerint
reportate. Datum Bude feria secunda proxima post festum Beati Laurentii martiris,
anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio.
Eredetije elveszett. Jelzete: - (37-1-7) Hartya. [Szoveg ala nyomott?] voros viaszpecset maradvanyai, amelyrol a papirfelzet elveszett. Hatlapon feljegyzes: Iste sunt littere efficctciores,
et etiam alioquin tenor istarum confirmatus estper dominum Iohanem cardinalem Aragonie.
Tovabbi peldanya: Aragoniai Janos biboros, papai legatus 1484. marcius 23-an kelt okleveleben atirva, 1. a 11. sz. alatt. Emliti: Csanki: Matyas kiraly 407. p. 2. lj.

10.

1483. augusztus 24.
Péterpéterváradi (bélakúti) apát és konventje beleegyezett abba a megállapodásba, amelyet ügyvédeik, Zuffenhusseni Winman János szerzetes és Boroti Bálint
deák a budai Szent Pál utcában lévő házukról Buda város tanácsa előtt kötöttek Tamás titeli préposttal és fivéreivel.
No's fráter Petrus abbas totusque conventus monasterii Beate Marié Virginis
Belefontis in monte Warendinipetri [sic!] memorie commendamus per presentes,
quod nos illám dispositionem et fassionem, quam religiosus fráter Iohannes Winman
dictus de Zuffenhussen nobis originaliter professus, quam/et [?] item nobilis
Valentinus litteratus de Boroth procuratores nostri de et super posteriori parte domus
nostre Budensis in piatea Saneti Pauli existentis venerabili domino Thome de
Erdewd preposito ecclesie Tytuliensis et fratribus eiusdem coram iudice et iuratis
civibus Budensibus fecit ratam, gratam et acceptam habemus et eandem
d i s p o s i t i o n e m et fassionem de nostra d e l i b e r a t a voluntate factam esse
recognoscimus quia/et [?] ideireo eidem dispositioni et fassioni consentimus et
eandem ratificamus harum litterarum nostrarum sigillis nostris communitarum
vigore ettestimonio mediante. Dátum prefato nostro e monasterio in die Bartholomei
apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio.
Eredeti. Jelzete: D 10154[/2] (37-1-8) Hártya, 28,8x21 cm. Vörös-fekete sodraton függő természetes színű kb. 5. cm átmérőjű, kör alakú viaszpecsét töredékei, a hátán ellenőrző gyürűs-

pecsét nyomával. A szöveg alatt balra aláírás: Ego fráter Petrus cibbas2A mami proprici fateor
premissa. A hátlapon újkori feljegyzések. Említi: Csánki: Mátyás király 407. p. 2. Íj.; Pataki:
Péterváradi ciszterciek 26. p. 120. Íj. (Tévesen 1484. augusztus 24-i keltezéssel.)

11.
1484. március 23.
Aragóniai János bíboros, esztergomi érsek, pápai legátus Erdődi Tamás titeli prépostnak, valamint fivéreinek kérésére átírja a Buda város tanácsa által 1483. augusztus 11-én kiadott, nyíltformában, hártyára írt, a hátlapon megpecsételt oklevelet
(l. a 9. sz. alatt) a péterváradi ciszterci monostor házának megvásárlásáról.
Nos Iohannes de Aragónia miseratione divina ecclesie sancte Sabine Sacrosancte
Romane ecclesie presbiter cardinalis Strigoniensis ad universa dominia et regna
serenissimo principi domino Mathie Dei gratia Hungarie, Bohemie etc. regi
subiecta Apostolice Sedis legátus. Ad universorum notitiam harum serie
deducimus et volumus pervenire, quod dilectus filius Thomas de Erdewd
venerabilis prepositus ecclesie Tituliensis in sua, necnon dilectorum filiorum Valentini plebani de Pathak ac magistri Francisci de Zathmar archidiaconi
Pesthiensis, item Nicolai et Iohannis de dicta Erdewd fratrum suorum nominibus et
in personis nostram veniens in presentiam exhibuit nobis quasdam litteras iudicis et
iuratorum civitatis Budensis super emptione et venditione certe particule cuiusdam
domus monasterii et ecclesie de Varadinopetri ordinis Cisterciensis Bude sita sub
sigillo eiusdem civitatis Budensis a tergo consignatas ac in pargameno patenter
confectas et emanatas petens nos debita cum instantia, quatenus eorum tenorem
presentibus litteris nostris inseri faciendo eisdem pro firmiori subsistentia dictarum
emptionis ac venditionis nostri muniminis firmitatem adicere et e a s d e m
emptionem ac venditionem gratas, ratas et acceptas habere dignaremur. Tenor vero
litterarum ipsius civitatis sequitur in hec verba. — Következik Buda város 1483.
augusztus 11-én kibocsátott oklevele (L. a 9. szám alatt.). — Nos itaque quia inter
alias sollicitudines nostras illud potissimum animum nostrum pulsat et excitat, ut
ea, que rite et legittime et ex iusta causa processerunt maximé illa, que in evidentem
utilitatem visa fuerint, redundare robur obtineant, firmitatis et perpetuo illibata
maneant et conserventur. Attento, quod prescripte emptio et venditio sive alienatio
particule prefate domus, que alias non nisi hoc modo pro ipsius d o m u s
recuperatione et monasterii eiusdem evidenti utilitate et presertim favore et
patrocinio dicti Thome prepositi recuperari potuisset in evidentem utilitatem et
augmentum precipuum dicti monasterii facte extiterunt, petitionibus euisdem
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Thome prepositi, tanquam iustis et legittimis in hac parte inclinati easdem
emptitionem et venditionem sive alienationem particule prefate domus ratas,
gratas et acceptas habentes eisdemque nostrum benivolum consensum pariter et
assensum prebentes easdem auctoritate apostolica, cuius officio legationis
fungimur, tam ex causis premissis, quam etiam certis aliis rationibus animum
nostrum moventibus aliasque motu proprio et ex certa nostra scientia tenore
presentium approbamus, ratificamus et confirmamus. Supplentes omnes et
singulos defectus, si qui forsan intervenissent in eisdem suffícienti in premissis per
Sanctissimi domini nostri domini Sixti pape quarti litteras facultate suffulci. In
quorum fidem et testimonium presentes exinde fieri fecimus nostrique sigilli
pontificalis appensione iussimus communiri. Dátum Bude in castro regio
Vesprimiensis dyocesis, decimo Kalendas Április, millesimo quadringentesimo
octuagesimo quarto, pontificatus premissis Sanctissimi in Christo patris et domini
nostri domini Sixti divina providentia pape quarti anno tertio decimo.
Eredeti. Jelzete: D 825 (37-1-9). Hártya, 60,1x43,5 cm. Vakvonalazás, az első két szó díszített betűkkel. Függő pecsét nyoma. A szöveg alatt balra kancelláriai jegyzet: Gratis per

omnia de mandato. Jobbra: L. Aquüanus episcopus s [?]. Hátlapon újkori feljegyzések.
Emíti Pataki: Budai vár 290. p. 50. Íj.). Említi: Csánki: Mátyás király 407. p. 2. Íj.

12.
1484. március 29. Buda
Buda város tanácsa Erdődi Tamás titeli prépostnak és fivéreinek stb. az Olaszok utcájában, Domonkos fehérvári prépost és Dénes deák szomszédságában bírt, általa
újjáépített háza utáni éves adóját négy aranyforintban állapítja meg.
Nos Georgius Forster dictus iudex iuratique cives castri Novimontis Pesthiensis
memorie c o m m e n d a m u s tenore presentium significantes, quibus congruit
universis, quod nos consideratis ac in animum revocatis multiplicibus favoribus
promotionibus et complacentibus, quibus reverendus dominus Thomas de Erdewd
prepositus ecclesie Tituliensis secretarius regie maiestatis nos ac civitatem nostram
sub temporum diversitate, tam coram ipsa regia maiestate, quam etiam alias, ubi
opus fűit, benigne prosecutus est et in dies prosequi non cessat. Attendentes
nichilominus graves varias et multimodas expensarum largitiones, quas idem
dominus T h o m a s prepositus pro decore, relevamine et utilitate civitatis in
reformatione et restauratione cuiusdam domus sue ruinose et quodammodo
desolationi derelicte in piatea Italicorum in vicinitatibus domorum reverendi
domini Dominici prepositi ecclesie Albensis ab una et Dyonisii litterati partibus ab
altéra site et habite de quaquidem domo prefatus dominus Thomas prepositus et
cuncti sui successores singulis annis taxam seu collectam civitatis iuxta

impositionem et estimationem taxantium ad hoc deputatorum more ipsius civitatis
solvere obligabantur in aliquam suorum gratuitorum recompensam beneficiorum
ex consensu totius communitatis nostre ipsam taxam ordinariam futuris perpetuis
temporibus hoc modo d u x i m u s limitandam, quod ipse d o m i n u s Thomas
prepositus, item Valentinus plebanus de Pathak, magister Franciscus de Zathmar
archidiaconus Pesthiensis necnon Nicolaus et Iohannes fratres eiusdem domini
prepositi ipsorum denique Nicolai et Iohannis heredes et posteritates universi
singulis annis et perpetue dumtaxat florenos auri quatuor et non plus pro collecta
sive taxa ordinaria totális domus prescripte quamquidem domum simulcum
quadam particula posteriori videlicet illi[us dojmus, quam scilicet particulam idem
Thomas prepositus de novo emit et ad huiusmodi domum coniunxit pro domo totali
computamus solvere debeant et teneantur. Illo nichilominus per expressum
declarato, quod si temporum in eventu prefati dominus Thomas prepositus aut
fratres eiusdem iamdicti eorundemque successores, heredes et postaritates
prefatam domum venditioni exponere a concambialiter sew alio quovismodo a se
permutare vei alienare vellent aut testamentaliter legare, extunc eandem cum
prefata nostra limitatione et speciali exemptione vendere commutare et a se
alienare vei legare vigore presentium valeant atque possint, harum nostrarum
sigilli nostri munimine roboratarum testimonio litterarum mediante. Dátum Bude,
feria secunda proxima post dominicam Letare, anno D o m i n i millesimo
quadringentesimo octuagesimo quarto.
Eredeti. Jelzete: D 826 (37-1-10) Papír, 25,5x33,3 cm. A hátlap közepén vörös viaszba nyomott kb. 3,6 cm átmérőjű, kör alakú pecsét helye. A jobb felső sarokban kancelláriai jegyzet:
Commissio dominorum in consilio. A hátlapon újkori feljegyzések. Említi: Csánki: Mátyás
király 407. p. 2. lj.

13.
1484. november 14.
VIII. Ince pápa [Ernuszt Zsigmond] pécsi püspöknek és Kesztölci Mihály esztergomi olvasókanonoknak megparancsolja, hogy erősítsék meg Erdődi Tamás titeli
prépostnak és fivéreinek a péterváradi konventtől történt budai házvásárlását. (L.
8. és 9. szám alatti okleveleket.)
Innocentius papa octavus venerabili fratri episcopo Quinqueecclesiensi et dilecto
filio Michaeli de Kezthewlcz lectori ac canonico ecclesie Strigoniensis venerabilis
fráter noster et dilecte filii, salutem et apostolicam benedictionem. Supplicatum
nobis nuper fűit pro parte dilecti filii Thome de Erdewd prepositi ecclesie
Tituliensis Bachiensis diocesis, ut cum ipse alias suo et fratrum suorum nomine
videlicet Valentini plebani de Pathak et Francisci archidiaconi Pesthiensis in

ecclesia Waciensi ac Nicolai et Iohannis etiam de Erdewd certam posteriorem
partém cuiusdam domus in oppido Budensi Wesprimiensis diocesis in piatea
Sancti Pauli wlgariter nuncupata existentem et in vicinitatibus domorum
confraternitatis beate Virginis ex una, ac rerum quondam Iohannis lapicide
partibus ex altéra sitam cum omnibus suis iuribus et pertinentiis titulo emptionis a
fratre Iohanne Wyman de Zuffenhusen professo ordinem Cisterciensem et
Valentino litterato de Boroth veris et legittimis procuratoribus dilectorum fíliorum
Petri abbatis et conventus monasterii beate Virginis Belefontis de Petrowaradino
dicti ordinis habentibus, ut asserebant, ab eisdem abbate et conventu posteriorem
partém domus huiusmodi, ut ex illius pretio, alia pars anterior et melior, que longo
tempore ab ecclesia dicti monasterii alienata fűit, redimi et recuperari posset, cum
aliter recuperatio huiusmodi fieri nequiret vendendi speciale et et plénum
mandatum pro pretio ducentorum et triginta duorum florenorum auri coram
testibus fídedignis emerit et postea abbas et conventus prefati communi consensu
ratum id habuerint et litteras suas dicti conventus sigillo munitas in fidem et
approbationem gestorum per dictos procuratores tradiderint, prout plenius in
instrumento publico desuper confecto dicitur contineri dignaremur pro maiori
cautela et robore apostoliéi muniminis firmitatem desuper adycere attento, quod id
in evidentem utilitatem monasterii ipsius cedere asseritur, quenquidem [?] absque
venditione huiusmodi supradicta redemptio anterioris partis domus fieri non
poterat, quapropter huiusmodi supplicationibus inclinati et de his tamen aliam
notitiam non habentes discretioni vestre per presentes committimus et mandamus,
quatenus, si habita de his diligenti informatione repereritis, venditionem de dicta
posteriori parte domus, ut prefertur, factam in evidentem dicti monasterii utilitatem
cedere. Super quo vestram conscientiam oneramus illám et prout eam concernunt
in dicto instrumento contenta auctoritate nostra approbetis et confirmetis
perpetueque firmitatis robur obtinere decematis, non obstantibus constitutionibus
et ordinationibus apstolicis ac dicti monasterii statutis et consuetudinibus etiam
iuramento vei alia firmitate roboratis ceterisque contrariis quibuscunque. Dátum
Romé apud Sanctum Petrum ub anulo piscatoris, die xiiii, Novembris M. ccc.
Lxxxiiii., pontificatus nostri anno primo.
Ernuszt Zsigmond pécsi püspök 1492. május 10-én kibocsátott oklevelében átírva. Jelzete:
D 894 (37-1-11)

14.
1492. május 10.

Ernuszt Zsigmond pécsi püspök Tamás győri püspök stb. kérésére átírja VIII. Ince
pápa 1484. november 14-én kibocsátott oklevelét. (Ld. 13. szám alatt.)

N o s S i g i m u n d u s D e i et A p o s t o l i c e Sedis g r a t i a e p i s c o p u s e c c l e s i e
Quinqueecclesiensis etc., necnon in negotio infrascripto a Sancta Sede Apostolica
unacum venerabili domino Michaele de Kezthewlcz lectore et canonico ecclesie
Strigoniensis, collega nostro legitimo impedimento detento et in infrascriptis
interesse nequeunte vicesque suas maiorem ad cautelam nobis committente iudex
delegatus et commissarius specialiter deputatus, notumfacimus tenore presentium,
quibus expedit, universis, quod breve sanctissimi domini nostri pape clausum sub
annulo piscatoris more Sancte Romane Curie cera rubea impressive sigillatum,
sanum et integrum, non viciatum non cancellatum, nec in aliqua sui parte
suspectum, sed omni prorsus vitio ac suspicione carente nobis pro parte reverendi
in Christo patris domini Thome episcopi ecclesie Iauriensis etc., summi et
secretarii cancellarii regie maiestatis, necnon fratrum suorum in ipso brevi
apostolico nominatorum coram notario et testibus subscriptis exhibitum et
presentatum honore et reverentia, quibus decuit ac licuit, nos recepisse huiusmodi
sub tenore — Kdvetkezik VIII. Ince papa 1484. november 14-en kelt oklevelenek
szdvege (13. sz.) — Post cuiusquidem brevis apostolici exhibitionem ac
presentationem et receptionem nobis et per nos, ut premittitur, factas fuimus pro
parte prefatorum domini Thome episcopi et fratrum suorum, quorum supra
nominibus debita cum instantia requisiti, quatenus ad executionem ipsius brevis et
contentorum in eodem iuxta traditam nobis a Sede Apostolica formam procedere
dignare. Nos igitur habita prius diligenti sufficientique inquisitione, necnon
convenienti debitaque et necessaria informatione super premissa venditione et
emptione predicte posterioris partis huiuscemodi domus in preinserto brevi
apostolico contenta et quod prescripti p[...] Iohannes Wyman de Zwfenhussen,
necnon Valentinus literatus de Boroth veri et legitimi procuratores prefatorum Petri
abbatis et conventus monasterii beate Marie Virginis Belefontis de Waradino Petri
ordinis Cisterciensis Bachiensis dyocesis in communi et publica, necnon
inevitabili necessitate et utilitate ipsius monasterii et conventus, que fuere et sunt
notoria et manifesta, adeo, quod nulla tergiversatione celari possunt antelatis
domino Thome nunc episcopo Iauriensi, tunc vero preposito Tituliensi necnon
fratribus suis servatis servandis vendidissent ac in perpetuum ab ipsa ecclesia sew
monasterio alienassent, iidemque procuratores de iure ac consuetudine huius regni
virtute procuratoria huiusmodi liberam vendendi et alienandi facultatem
habuissent abbatemque et conventum prefatos venditionem et alienationem
huiusmodi ex eorum patentibus litteris pro rato habuisse comperimus, necnon
omnia et singula in dicto brevi apostolico inserta et narrata fore et esse vera ideoque
ipsas venditionem et emptionem, que cessere in publicam utilitatem pretacti
monasterii cum debita et requisita sollennitate et de quibus plene nobis constitit et
constat auctoritate Apostolica nobis in ipso brevi per prefatum sanctissimum
dominum nostrum papam attributa et commissa, et qua fungimur de presenti, nullo
penitus contradictore apparente perpetue valituras roboramus et confirmamus. In
cuius rei testimonium presentes litteras nostras exinde fieri sigillique nostri
appensione ac ipsius notarii publici nominis subscriptione iussimus et fecimus

communiri. Dátum Bude in domo solite nostre residentie, decima die mensis Maii,
anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, Indictione decima, pontificatus autem prefati sanctissimi domini nostri pape, anno eius octavo,
presentibus ibidem reverendo domino Luca electo et confirmato Boznensi ac
venerabilibus Paulo Orodiensi, Nicolao de B a c h k a Mislensi ecclesiarum
prepositis, item Georgio de Cassovia Zathmariensi et Gregorio de Thwr kathedrali
in ecclesia lauriensi archidiaconis, testibus fidedignis ad premissa vocatis
specialiter et requisitis.
Eredeti. Jelzete: D 894 (37-1-11) Hártya, 44,5><37 cm, néhány helyen foltos. Vakvonalazás,
az első sor és Ince pápa neve díszített betűkkel. Lila-fehér-vörös színű sodraton függő természetes színű, 4,3 cm átmérőjű viaszcipóban vörös viaszba nyomott kb. 1,7 cm átmérőjű,
kör alakú gyürűspecsét. A szöveg alatt balra közjegyzői jel, középen záradék: Ego Iacobus
litteratus de Bodogazonfalwa
Transylwanensis dyocesis sacra apostolica et imperiali
auctoritatibus nótárius publicus et thabellio iuratus, quia predicti brevis
apostoliéi
exhibitioni, presentationi,
requisitioni,
inquisitioni factis celebrationi,
roborationi,
confirmationi aliisque omnibus et singulis premissis dum sic, ut premittitur, fierent et
agerentur unacum premissis testibus presens fui, eaque omnia et singula sic fíeri, vidi et
audivi, ideo has litteras sew hoc instrumentumpublicumper
alium fideliter scriptum exinde
confeci et in hancpublicam et autenticam formám redegi signoque ac nomine meis solitis et
consuetis consignavi
et roboravi in fidem ac testimonium
omnium et
singulorum
premissorum requisitus et rogatur. A hátlapon újkori feljegyzések.

15.
1493. október 29.
Buda város tanácsa előtt Márton váci prépost és a budai Boldogasszony templom
plébánosa stb. Tamás győri püspöknek stb. a Szombat-kapun túl, a Tótfalunak nevezett külvárosban két házát, amelyek délről Cipó Péter házával határosak, és
amelyeket Rozgonyi László hagyott rá, Tamásnak ésfivérének, Miklósnak, továbbá
Miklós fiainak, Bálintnak, Péternek és Pálnak, valamint néhai fivére, János fiainak, Jánosnak és Tóbiásnak adományozta.
N o s Iohannes Pemflinger dictus iudex iuratique cives castri Novimontis
Pesthiensis memorie commendamus tenore presentium significamus, quibus
expedit universis, quod reverendus dominus Martinus artium et sacre theologie
professor Apostoliceque Sedis protonotarius, prepositus Waciensis, nencnon
plebanus maioris ecclesie Beate Virginis parochialis nostre coram nobis
personaliter constitutus sponte confessus est et retulit in hunc modum, quomodo
ipse recensitis et in animum suum sedule reductis gratuitis illis conplacentiis
favorosisque promotionibus et caritativis subsidiis, quibus reverendissimus in

Christo pater dominus T h o m a s episcopus Iauriensis et electus Agriensis
ecclesiarum, summus et secretarius cancellarius regius ipsum dominum Martinum
plebanum, tam in propriis ipsius, quam etiam ecclesie sue pretacte negotiorum
factis et agendis sub diversitate temporum grato semper animo prosecutus fuisset,
cuius etiam piis auxiliis promotionibusque consuetis speraret se consoneri et in futurum quasdam duas domos allodiales in suburbio civitatis nostre extra portam
Sabbati in platea Thotfalw dicta in fme eusdem [sic!] platee versus exteriorem
portam existentes et habitas et sibi invicem annexis, quibus a parte meridionali
domus Petri Czypo vicinari perhibetur, pridem per condam magnificum dominum
Ladislaum de Rozgon eidem domino plebano et per consequens ecclesie Beate
Virginis pretacte in mortis articulo testamentaliter resignatas et appropriatas cum
omnibus ipsarum utilitatibus et pertinentiis quibuslibet ad easdem duas domus
allodiales spectantibus et pertinere debentibus nemine contradicente memorato
domino Thome episcopo et per ipsum Nicolao fratri suo carnali ac Valentino, Petro
et Paulo eiusdem Nicolao, necnon Iohanni et Thobie condam Iohannis similiter
carnalis fratris filiis eorundemque fratrum suorum heredibus et posteritatibus
universis dedisset, contulisset et assignasset iure perpetuo, irrevocabiliter ac
pacifice possidendas, tenendas pariter et habendas, ymmo dedit, contulit et
assignavit coram nobis, nil iuris, nilve proprietatis idem dominus Martinus
plebanus sibi et suis successoribus in eisdem reservandum, sed omne ius et
dominii, proprietatem in eundem dominum Thomam episcopum et fratres suos
pretactos eorundemque f r a t r u m suorum heredes et posteritates universos
transferentes. Assumpsit preterea dictus dominus Martinus plebanus eundem
dominum Thomam episcopum et fratres suos prenotatos eorundemque fratrum
suorum heredes et posteritates universos in pacifico dominio pretactarum duarum
domorum allodialium, necnon universarum utilitatum earundem contra quoslibet
impetitores defendere et tueri propriis suis laboribus et expensis secundum usum et
consuetudinem civitatis nostre ab antiquo approbatam. In cuius rei memoriam
firmitatemque perpetuam presentes nostras litteras sigilli nostri munimine
roboratas duximus concedendas, promittentes privilegialibus litteris nostris
confirmare, dum nobis eedem in specie fuerint reportate. Datum Bude secundo die
festi b e a t o r u m Simonis et Iude a p o s t o l o r u m , anno D o m i n i millesimo
quadringentesimo nonagesimo tertio.
Eredeti. Jelzete: D 908 (37-1-12) Hartya, 23,8^35,5 cm. Vakvonalazas, diszitett kezdobetuk. A hatoldal kozepere voros viaszba nyomott, kb. 3,6 cm atmeroju, kor alakii pecset maradvanyai papirfelzet alatt. A hatlapon ujkori feljegyzesek. Emliti: Cscinki: Matyas kiraly
407. p. 2. lj.

16.
1518. augusztus. 9.

II. Lajos király előtt Tamás esztergomi érsek stb. a Budán, a Szent György téren
lévő kőházát elcseréli Alsószécsényi Benedek fiával, Jánossal, illetve fivéreivel a
Hont megyében lévő, Györk nevű birtokukért, amelyet rajta kívül Monyorókereki
Erdődi Péter, valamint néhai Csábrági Erdődi Bálint fiai: István és Wolfgang is
birtokoln i fognak.
Nos Lodovicus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. memorie eommendamus
tenore presentium significantes, quibus expedit, universis, quod reverendissimus
dominus Thomas tituli Saneti Martini in montibus Sacrosancte Romane ecclesie
presbiter cardinalis archiepiscopus Strigoniensis ac patriarcha Constantinapolitanus
et Sancte Sedis Apostolice de latere legátus etc. ab una ac nobilis Iohannes fdius
Benedicti de Alsozechyn oneribus et quibuslibet gravaminibus Nicolai, Francisci,
Benedicti et Emerici fratrum suorum carnalium in subnotandorum [?] per omnia
super se et cunctas hereditates suas levatis et assumptis ab alia partibus coram nostra
personali presentia personaliter constituti sunt confessi sponte ac retulerunt in hunc
modum, quomodo ipsi in iuribus eorum possessionariis et hereditatibus infrascriptis
talem inter se fecissent concambialem permutationem perpetuo duraturam, quod primo ipse dominus Thomas cardinalis et legátus quandam domum suam lapideam in
civitate nostra Budensi ex opposito ecclesie saneti Georgii martiris sitam et
adiacentem cum cunctis suis utilitatibus et obventionibus ad eandem qualitercunque
proveniendis et percipiendis prefatis Iohanni, Nicolao, Francisco, Benedicto et
Emerico de Zechyn ipsorumque heredibus ac posteritatibus universis dedisset,
donasset et concambialiter aseripsisset. Econverso vero ipse quoque Iohannes
Zechyny oneribus sub premissis in se levatis totalem suam ac ipsorum Nicolai,
Francisci, Benedicti et Emerici fratrum suorum portionem possessionariam in
possessione Gyewrk appellata in comitatu Honthensi existenti habitam simulcum
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis et
incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus,
vineis vinearumque promonotoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aquarumque
decursibus molendinis et eorundem locis generaliter vero quibuslibet utilitatum et
proventuum suarum integritatibus quovis nominis vocabulo nuncupatis ad eandem
de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus prefato domino Thome
cardinali et legato ac egregiis Petro Erdewdy de Monyorokerek, necnon Stephano et
Wolffgango filiis egregii condam Valentini Erdewdy de Chabrag fratribus scilicet et
nepotibus ipsius domini cardinalis eorundemque Petri, Stephani et Wolffgangi
heredibus et posteritatibus universis modo simili dedisset, donasset contulissetque et
via concambialis permutationis aseripsisset iure perpetuo et irrevocabiliter
tenendam, possidendam pariter et habendam, nil iuris nilve proprietatis et dominii

prenotate partes sibi ipsis vel eorum fratribus ac heredibus in predicta domo et
portione possessionaria peramplius reservando sed totum et omne ius ipsorum
omnemque iuris et dominii proprietatem, quod et quam ipse in eisdem pronunc
habuissent aut sese et eorum fratres vel heredes etiam in futumm quomodolibet
habere sperassent in alterutmm transtulissent pleno cum effectu, immo alter alteri
dedit, donavit et ascripsit totum quoque ius suum et domynium transtulit coram
nostra personali presentia prenotata hamm nostrarum vigore et testimonio litterarum
mediante. Datum Bude in vigilia festi beati Laurentii martiris, anno Domini
millesimo quingentesimo decimo octavo.
Eredeti. Jelzete: D 1205 (37-1-13). Hartya, 32,5x40,4 cm. Vakvonalazas, az elso sor es a
kezdobetuk diszitettek. Voros-feher-zold sodraton levo fuggopecsetje elveszett. Hatlapon
ujkori feljegyzesek. Emliti: Pataki: Budai var 284. p. 9. lj.).

CZÖVEK ZOLTÁN
FORRÁS A MAGYAR KIRÁLYI KINCSEK TÖRTÉNETÉHEZ 1521-BŐL 1

A Nándorfehérvár visszavételére Mohácson összegyűlt hadsereg kényszerű feloszlatása 2 után II. Lajos király feltehetően 1521. november elején érkezett meg Budára. A táborban szerzett betegségéből ekkorra már úgy-ahogy felépült, de még
igen gyenge volt. J Menyasszonya, Habsburg Mária koronázásának 4 előkészületei
mindenesetre megkezdődtek, 3 feltételezhetően ezek során keletkezett az alább közölt irat, a budai királyi tárnoki házból 6 1521. november 16-án kivett kincsek jegyzéke, amely talán Lajosnak a jövendőbelije számára előkészített drágaságait tartalmazza. Erre azért is gondolhatunk, mert a kincsek kivételénél jelen volt a királynéi
kancellár, Gosztonyi János győri püspök is a két báró, berzencei (tolnai) Bornemissza János pozsonyi ispán, budai várnagy 7 és ákosházi Sárkány Ambrus Ónod bá-
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A dolgozat a Debreceni Egyetem doktori programja keretében készült, ezúton is köszönöm témavezetőmnek, Solymosi Lászlónak a közlemény megírásában nyújtott minden segítségét.
Magyarország történeti kronológiája. I. köt. A kezdetektől 1526-ig. Szerk.: Solymosi László.
B p , 1986. (3. kiad.) (A továbbiakban: Kronológia.) 342. p.
A velencei követ november 10-i tudósítása Budáról. Óváry Lipót: A Magyar Tudományos
Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-másolatai. I. köt. B p , 1890. (A továbbiakban:
Óváry.) 264. p. (1154. sz.).
Mária koronázása 1521. december 11-én ment végbe Székesfehérváron, az esküvőt Budán tartották 1522. január 13-án. (Kronológia 342. p.) A velencei követ október 26-i híradása szerint a
koronázást Szent András napjára (november 30.) tervezték, ld. Óváry I. köt. 264. p. (1153. sz.).
A velencei követ november 18-i tudósítása Budáról. Wenzel Gusztáv: Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot illető tudósításai. III. In: Magyar Történelmi Tár 25. B p , 1878.
(A továbbiakban: Wenzel, Sanuto.) 253. p.
A királyi palota legbelsőbb és legrégibb (az Anjou-korból származó) épülettömbjében volt, az
oklevelek hol tárnoki háznak (domus tavernicalis), hol kincsesháznak (domus thesauraria) nevezik, mert mind a királyi levéltárat, mind a kincstárat ott őrizték, ez utóbbi nemcsak ötvöstárgyakat, hanem drága ruhákat, kárpitokat, szőnyegeket is magában foglalt. A tárnoki ház több
helyiségből állt. Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet. B p , 1985. 109. p. A forrásadatokat a királyi tárnoki házról lásd Uő: A művészet Mátyás király udvarában. I. köt. B p , 1966.
(A továbbiakban: Balogh, A művészet Mátyás kir. udvarában.) 73-76. p. A magyar korona
tárháza elnevezés alatt valószínűleg a koronának a visegrádi várban levő őrzőhelyét kell érteni, az tehát nem azonos a budai királyi tárnoki házzal. Uo. 73. p.
1460 körül született (Új magyar életrajzi lexikon I. köt. Főszerk.: Markó László. B p , 2001.
860. p.). Nagylucsei Orbán kincstartó (1479-1490) familiárisa, jegyzője (1481-ből van adat
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rója, zalai ispán mellett. 8 E két utóbbi is kapcsolatot, mégpedig jó viszonyt tartott
fenn a Habsburgokkal, ami részben magyarázhatja szereplésüket. A negyedik jelenlévő a leltárt elkészítő Bácsi Miklós, az egri Boldogságos Szűzről elnevezett
társaskáptalan prépostja, királyi titkár volt.9 Négyükben közös az, hogy tagjai a

jcgyzőségére), majd titkára, végül alkincstartója lesz, ez utóbbi tisztségében megmarad Túz
Osvát és Szegedi Lukács kincstartósága (1490-1492, illetve 1492-1494) idején is. (Fógel József: II. Ulászló udvartartása 1490-1516. Bp., 1913. (A továbbiakban: Fógel, II. Ulászló.) 54.,
55. p. Kubinyi András: A kincstári személyzet a XV. század második felében. In: Mátyás király,
1458-1490. Szerk.: Barta Gábor. Bp., 1990. 68. p. Ellentétéről Nagylucscivel, mint dominusával
ld. uo. 63-64. p.). 1515-ben és 1517 novemberében kimutatható mint erdélyi sókamaraispán.
[Draskóczy István: Erdély sótcrmclésc az 1530-as években. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről.
Szerk.: Bessenyei József et al. Miskolc, 2004. (Studia
Miskolcinensia 5.) (A továbbiakban: Draskóczy, Erdély sótcrmclésc.) 26., 30. p. (Az adatot a
szerzőnek köszönöm.) Az erdélyi sókamara-ispánság jelentőségéről Kubinyi András: Szálkái
László esztergomi érsek politikai szereplése. In: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a
középkori Magyarországon. Bp., 1999. 150-151. p.] 1506-tól Mohácsig budai vámagy, 1525
februárjától 1526 februárjáig — de lehetséges, hogy gyakorlatilag Mohácsig — a király budai
udvarbírája. [Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala 1458-1541. Kísérlet az országos
és a királyi magánjövedelmek szétválasztására. In: Levéltári Közlemények 35. (1964) (A továbbiakban: Kubinyi, Budai udvarbíró.) 94. p.] A mohácsi csatatérről sikerült megmenekülnie; 1527
októberében halt meg Pozsonyban. (Új magyar életrajzi lexikon. I. köt. 860. p.) Adatok Bornemisszáról: Fógel, II. Ulászló 42-43., 53-56., 58., 66. p.; Fógel József: II. Lajos udvartartása
1516-1526. Bp., 1917. (A továbbiakban: Fógel, II. Lajos.) 10., 19-20., 25., 47^18. p.; Kubinyi,
Budai udvarbíró 81., 83-84., 92. p.
8

Életrajza Kubinyi András: Egy üzletelő és diplomata várúr Mohács előtt: Akosházi Sárkány
Ambrus. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Pamcr Nóra.
Bp., 1994. (Művészettörténet - műemlékvédelem VI.) (A továbbiakban: Kubinyi, Sárkány
Ambrus.) 263-289. p. 1460 és 1470 között születhetett, valószínűbb, hogy a hatvanas évek
első felében. Először 1500-ban szól róla forrás. Királyi udvari familiáris lett, pozsonyi ispán
(uo. 266. p.), közvetlenül ezután 1510-1 l-ben kevesebb, mint egy évig Máramaros megye ispánja, amely az ottani királyi sókamarák irányításával is együtt járt (uo. 271. p.). 1515-től (valószínűleg) haláláig Zala megye ispánja (uo. 265. p. és Holub József: Zala megye története a
középkorban. I. köt. Pécs, 1929. 476. p.: az utolsó adat, amely ispánságáról vall 1526. július
7-i.). 1524-25-ben országbíró (Kubinyi, Sárkány Ambrus 282-283. p.). A mohácsi csatában
elesett (uo. 283. p.).

9

1516 és 1526 között királyi titkár. (A Boldogságos Szűzről elnevezett társaskáptalant az egri
várbeli székesegyház mellé épített kápolna számára alapította Rozgonyi Péter püspök 1430-ban,
négy kanonokkal. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
I. köt. Bp., 1890. 53. p. Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp.,
1971. 118. p.) Bácsi Miklós neve rajta van azon a listán, melyet a Mohács után életben maradt
egyházi és világi méltóságokról állítottak össze Habsburg Ferdinánd számára. Bónis György: A
jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp., 1971. (A továbbiakban: Bónis, Jogtudó.) 326. p. Lehetséges, hogy járt a ferrarai egyetemre (adat 1500-ból, ha ez rá vonatkozik, ak-

szűkebb királyi tanácsnak. 10 Azt a feltételezést, hogy a lista Máriának ajándékba
szánt tárgyakról készült, alátámasztani látszik, hogy drágakövekkel ékesített
aranytükröt és koronát is találunk közöttük. 11
Sárkány Ambrus ekkoriban másodvonalbeli báró, nem számítható az országot
legfelsőbb szinten irányítók szűk köréhez. 12 Királyi diplomatának tekinthető,
többször képviselte Ulászlót és Lajost a császári ház tagjaival folytatott tárgyalásokon. 1501 februárjától 1510 szeptemberéig pozsonyi ispán, minden jel szerint zálogként is a kezén volt a pozsonyi vár és az ispánság. lj 1500-1501 körül zálogba
vette a legfontosabb nyugat-magyarországi harmincadokat, a pozsonyit és a sopronit, 1505-1506-ban pedig megszerezte s 1509-ig zálogként birtokolta a soproni ispánságot és városkapitányságot. 14 A pozsonyi várban ülő, a vámokat ellenőrző
Sárkány „mintegy osztrák politikai szakértője lett az országnak", 13 legalábbis erre
következtethetünk későbbi tevékenységéből. 1510. október 2-án ő írta alá Beriszló
Péter fehérvári préposttal együtt Miksa császárnál Konstanzban Magyarország
csatlakozását a cambrai-i ligához, október 6-án Miksa birodalmi bárói címet adományozott neki ónodi uradalmára. 16 Ettől kezdve Sárkány a Habsburgok egyik legfőbb támasza lett Magyarországon, hírekkel látta el őket, illetve itteni követeiket. 17
1513-ban a két évtizeddel korábban elhunyt III. Frigyes császár temetésén (akkor
készült el a síremléke) ő képviselte királyát. 1514 szeptemberében tagja a Budán
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kor 18 éves ebben az évben). A róla fellelhető adatok összefoglalását lásd Bónis, Jogtudó
322-323. p.; Kovács Béla: Studensek, magisterek, doctorok. Archívum 11. Eger, 1983. 26.,
34. p.; Fógel, II. Ulászló 25., 42. p.
Sárkányt kivéve mindannyian akkor viselt méltóságuk, hivataluk alapján voltak tagjai a tanácsnak. Kubinyi, Sárkány Ambrus 278. p. A tanács tagjaira Kubinyi András: Bárók a királyi
tanácsban Mátyás és II. Ulászló idején. In: Századok 122. (1988) (A továbbiakban: Kubinyi,
Bárók.) 149., 159., 195. p.; Uő: A királyi udvar élete a Jagelló-korban. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk.: Koszta László. Szeged, 1995. (A
továbbiakban: Kubinyi, A királyi udvar.) 312. p.
Fol. 5., verso. Az oklevélről szóló információkat ld. szövegének bevezetésében.
Ennek a körnek országbíróvá történő kinevezésével lesz vitathatatlanul tagja, bár soha nem
tartozott az ország legnagyobb birtokosai, leghatalmasabb nagyurai közé. Kubinyi, Sárkány
Ambrus 2 7 7 - 2 7 8 , 282. p.
Uo. 266., 271. p.
Uo. 2 6 8 , 270. p.
Uo. 272. p.
Ezt 1511. június 24-én Ulászló is megerősítette (a címct apjával és két fivérével együtt kapták). Örökös bárói kinevezésre Magyarországon ezen kívül csak három példa ismert Mohácsig, ezeknek a címeknek az adományozása II. Ulászló idején kezdődött. Uo. 272. p.
Uo. 272. p.

idözö Cuspinianus császári követet felkereső küldöttségnek. 18 1515-ben a magyar
főurak és prelátusok többségével együtt részt vett a bécsi uralkodói csúcstalálkozón, ahol elhatározták a Miksa unokái és Ulászló gyermekei között kötendő keresztházasságot. Azt viszont, hogy ott lehetett az 1515. július 22-i szerződéskötésnél is, ahol a magyar nagybirtokosok közül vele együtt már csak nyolcan jelentek meg (mintegy a szűkebb királyi tanácsként 19 ), úgy értékelhetjük, hogy Sárkánynak nem egyszerűen nagy volt a tekintélye, hanem hogy bizalmasa királyának
s a császár is megbízott benne. 20 1 5 20 októberében Balbi Jeromos pozsonyi préposttal együtt ő képviselte II. Lajost V. Károly koronázásán Aachenben. Hazafelé
jövet november 7-én Kölnben megkötötték az új császárral a Habsburg-Jagelló keresztházasságot érintő újabb szerződést. A követek december 11-én részt vettek
Anna és Ferdinánd innsbrucki házasságkötésén, ahol a vőlegény helyett egyelőre
csak megbízott jelent meg. 21 A következő év elején Ónod bárója Brandenburgi
György őrgróffal és Frigyes liegnitzi herceggel Lengyelországba utazott, hogy a
császári követekkel együtt megegyezést közvetítsen a Zsigmond lengyel király és
Brandenburgi Albert, a Német Lovagrend nagymestere közötti háború lezárása érdekében. A négy évre szóló fegyverszünetet 1521. április 5-én kötötték meg Torunban. 22 1522 júliusában eredménytelenül végződtek Sárkány és társai tárgyalásai Bécsben a német rendek képviselőivel a török elleni segélyről. Az 1523. évi
bécsújhelyi, illetve pozsonyi csúcstalálkozón ő is ott volt a többi magyar úrral, volt
alkalma Habsburg-követekkel találkoznia. 23 A nyugati kapcsolat feltehetően anyagilag is kedvező volt számára. 24
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Uo. 273. p.
Kubinyi, Bárók 201. p.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 277-278. p.
Uo. 278. p.
Az események hátterére röviden Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt. Bp.,
1978. 4 0 - 4 2 . p., illetve Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története
1301-1526. Bp., 1998. (A továbbiakban: Engel - Kristó - Kubinyi, Magyaro. tört.) 369. p. A
fegyverszünet időpontjára és helyszínére Johannes Voigt: Handbuch dcr Gcschichtc Prcusscns
bis zur Zeit dcr Rcformation. III. köt. Königsbcrg, 1850. (2. kiad.) 455-456. p. Toruh német
neve Thorn. Graesse - Benedict - Plechl: Orbis Latinus. 3. Braunschweig, 1972. 484. p. II.
Lajos követségének tagjaira és szerepükre: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (= DF) 288964. A dolgozatban az összes DF illetve DL (= Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár) jelzettel említett oklevelet, amennyiben külön nem adtam meg,
hogy mely munka utal rájuk, ezen mü segítségével találtam meg: A középkori Magyarország
levéltári forrásainak adatbázisa. CD-ROM. Bp., 2003. Szcrk.: Rácz György. (A továbbiakban:
A középkori Magyarország levéltári adatbázisa.) A DF illetve DL jelzetükkel álló források
említett rcgcsztáit szintén ennek segítségével találtam meg.

A fentiekből kitűnik, hogy diplomáciai működése során kivette a részét Lajos
király (és nővére) frigyének tető alá hozásából, nem csoda hát, hogy tagja lett a
Linzbe, Ferdinánd és Anna esküvőjére küldött delegációnak, amelynek az is a feladata volt, hogy Máriát — aki természetesen szintén jelen volt az 1521. május
26-án tartott menyegzőn — Magyarországra kísérje. 23 Lehetséges, hogy Ónod bárója úrnőjével tartott egészen Budáig, annyi biztos, hogy az utazás során vendégül
látta őt nagyszarvai várkastélyában. 26 A magyar követeknek (ezúttal Sárkányon kívül Balbi Jeromosnak és Brandenburgi György őrgrófnak) ez alkalommal is tárgyalniuk kellett — más, megbízólevelükben konkrétan nem említett ügyek mellett
— a Habsburg- és a Jagelló-ház közötti házassági szerződés végrehajtásának részleteiről, továbbá biztosítaniuk kellett Ferdinándot királyuk jóváhagyásáról mindazzal kapcsolatban, amiben korábban a két frigyet illetően Kölnben, illetve
Wormsban megegyezés született. 27 Ez utóbbi alkalommal, a wormsi birodalmi
gyűlésen megjelenő magyar küldöttségben 1521 március-áprilisában 28 Balbi ott
volt, Ónod bárója viszont nem, 29 ebből arra következtethetünk, hogy a házassági
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Kubinyi, Sárkány Ambrus 278. p. Október 16-án tagja volt a Bécsújhelyre érkező lengyel küldöttet, Krzysztof Szydlowiecki kancellárt fogadó magyar delegációnak, ami Ferdinánd üdvözlő küldöttségével együtt kísérte a követet a szállására. Október 26-án Pozsonyban
Szydlowiecki ebéden {prandium) fogadta Ferdinánd tanácsosaival cs másokkal együtt Ónod
báróját is. Krzysztof Szydlowiecki kancellár naplója 1523-ból. Sajtó alá rend.: Zombori István. Bp., 2004. (A továbbiakban: Szydlowiecki naplója.) 16., 47., 114-115., 148., 276-277. p.
A prandium szó jelentésére Berrár Jolán - Károly Sándor: Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Bp., 1984. 165. p.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 273. p. Sárkány 1522-cs végrendeletében említést tesz egy, a császár által neki ajándékozott nyakláncról: uo. 279. p.
Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje 1505-1558. Bp., 1914. (A továbbiakban:
Ortvay, Mária.) 93. p. 4. j.
Uo. 94. p. Nagyszarva (Rohovce, Szlovákia) a Csallóközben található, légvonalban 27 km-rc
délnyugatra Pozsonytól, akkoriban Pozsony megyéhez tartozott. Engel Pál: Magyarország a középkor végén. Digitális térkép és adatbázis. Bp., é. n. (A továbbiakban: Engel, Magyarország a
középkor végén.) 1521. június 28-án Budán már tudják, hogy megérkezett a leendő királyné Pozsonyba, Budára július 11-én ért. Wenzel, Sanuto 219. és 226. p. Mária Pozsonyba, majd Budára
érkezésére vonatkozóan téves időpontot ad meg Tóth-Szabó Pál: Szatmári György prímás
(1457-1524). Bp., 1906. (Atovábbiakban: Tóth-Szabó, Szatmári György.) 248-249. p.
A követi megbízólevél: DL 38070. Az oklevél jelzetét közli Tóth-Szabó, Szatmári György
244. p.
Török Pál: A mohácsi vész diplomáciai előzményei. In: Mohács emlékkönyv 1526. Szerk.:
Lukinich Imre. Bp., 1926. 152. és 154. p.
Balbi kövctlársa Werbőczy István volt. Berzeviczy Egyed: Magyarország az 1521 -iki wormsi birodalmi gyűlésen. In: Századok 39. (1905) 452^156. p. II. Lajos Lengyelországba küldött delegációja, aminek Sárkány is tagja volt, még április 10-én is Torunban tartózkodott: DF 288964.

ügyekben a császári házzal folytatott megbeszéléseket valójában a pozsonyi prépost vezette, Sárkány legfeljebb másodlagos szerepet vitt mellette. A velencei követ, Lorenzo Orio budai tudósításából tudjuk, hogy a Linzbe induló delegáció
aranyból, ezüstből készült, illetve drágakövekkel ékes ajándékokat vitt Annának és
Ferdinándnak—lehetséges, hogy Mária is kapott belőlük. Ezeket a kincseket részben a király, részben — „magyar szokás szerint" — főurak és főpapok küldték. Az
egyik legértékesebb tárgy lehetett Bakóc Tamás esztergomi érsek és Szatmári
György pécsi püspök közös ajándéka, ami tízezer forintot ért. 30 A jövendő királyné
nagyapja, Miksa császár második felesége, Bianca Maria Sforza (meghalt
1510-ben) hátrahagyott ékszereinek felét kapta nászajándékba családjától, ezekkel
a drágaságokkal érkezett Magyarországra. 31
Ami Ónod bárójának Máriával való kapcsolatát illeti, nem sorolhatjuk a királyné bizalmas hívei közé (mint ahogyan Bornemissza Jánost sem), 32 de a viszony közöttük jónak mondható. Ennek nyilvánvaló bizonyítéka II. Lajos 1524. augusztus
10-i oklevele, melyben először Sárkánynak elődei, különösképpen atyja uralkodása idején véghezvitt számos és sok köszönetet érdemlő szolgálatairól szól, általánosságban: kiemelkedő jelentőségű követségeiről, amelyek esetenként nagy költséggeljártak, majd az ország határainak védelmében szerzett érdemeiről: amikor
kellett, bátran kockára tette életét, kész volt sebeket elszenvedni, vérét hullatni. 33
Áttérve saját országlásának időszakára elmondja a király, hogy Sárkány őt is rendíthetetlen hűséggel szolgálta, megemlíti házasságkötése körül kifejtett ténykedését, konkrétan nem nevezi meg egyetlen más tettét sem. Reméli, hogy sem kora,
sem testi betegségei, sem az idők változása nem lesz képes eltéríteni az országért
való cselekvés szándékától. Lajos az uralkodók és az ország érdekében tehát mintegy egész élete folyamán véghezvitt szolgálataiért a királyné személyes és kitartó
kérésére — ő hívhatta fel férje figyelmét Sárkánynak a házasságkötésükben játszott szerepére -— az akkor az országbírói tisztséget legfeljebb néhány hete 34 betöltő idős főurat abban a kegyben részesíti, hogy fizetését, a mindenkori országbíró-
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Wenzel, Sanuto 212. p.
Habsburg lexikon. Szerk.: Brigitte Hamann. Bp., 1990. 59-60., 271. p. Lásd az eredeti kiadást
is: Die Habsburgén Ein biographisches Lexikon. Hcrausgegeben von Brigitte Hamann. Wien,
1988. 283. p.
Engel - Kristó - Kubinyi, Magyaro. tört. 384. p.
Sárkány haditetteiröl lásd Kubinyi, Sárkány Ambrus 277. p.

34
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nak „régi szokás szerint" járó évi kétezer forint készpénzt és ezer forint értékű sót"0
hivatalából való távozása vagy elmozdítása után is, élete végéig megkaphassa.
Egyúttal parancsot ad a kincstartónak, Várdai Pál választott egri püspöknek s a jövendő kincstartóknak is az összeg folyósítására. 36 Ez a királyi kegy annak is szólhatott, hogy országbíróként Ónod bárója immár az ország egyik meghatározó súlyéi vezetője lett.37 Ismerve a tényt, hogy Sárkány a pénzvagyont többre tartotta
váruradalmak birtoklásánál, 38 arra következtethetünk, hogy a gondolat, hogy
egész élete szolgálatainak jutalmazása pénzben (illetve könnyen eladható sóban)
történjen, tőle származhatott.
A királyné minden bizonnyal Ónod bárójának érdemeire volt tekintettel akkor
is, amikor rokonát, 39 Ákosházi Sárkány Bernátot famíliájába fogadta, zászlótartó-
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Az 1521-ben kiadott, a sóbányászat és a sókereskedelem megreformálását célul kitűző királyi
rendelkezés, amiről a kutatás kimutatta, hogy csak részben valósult meg, megtiltotta, hogy sóban adjanak fizetést vagy jutalmat egyeseknek. Draskóczy, Erdély sótcrmelése 26. p.
DL 103145. Az 1525-ből származó királyi számadáskönyvből kiderül, hogy Sárkánynak öt alkalommal (először január 25-én, utoljára június 29-én) adott a kincstár országbírói fizetése címén
összesen 2500 forintot készpénzben; sóról nincs adat. (A számadáskönyv kiadása Fraknói Vilmos: II. Lajos király számadási könyve. In: Magyar Történelmi Tár 22. Bp., 1877. A számadáskönyv megfelelő oldalait lásd Kubinyi, Sárkány Ambrus 289. p. 216. j.) Ez az összeg azonban
csökkentett értékű ezüstpénzben, nova monetában értendő, ami jóval kevesebbet ért a régi, jó
minőségű dénárnál. 1525 augusztusában a király elrendelte, hogy két új érme érjen egy régit, viszont ez a gyakorlatban nemigen valósult meg (csak a királyi kincstár elszámolásában), mert
gyakran három-négy, sőt öt-hat új dénárt számítottak egy régiért, sokan egyáltalán nem fogadták
el a rossz pénzt, az ország egy nagy részében pedig nem (legalábbis 1526-ban már semmiképpen sem) lehetett vele fizetni. Kubinyi András: A mezőgazdaság történetéhez a Mohács előtti
Budán. Gallinczcr Lénárt számadáskönyvc 1525-ből. In: Agrártörténeti Szemle 6. (1964)
376-378. p. Hermann Zsuzsanna: Államháztartás és a pénz értéke a Mohács előtti Magyarországon. Megjegyzések Thurzó Elek költségvetési előirányzatához. In: Századok 109. (1975) (A
továbbiakban: Hermann, Államháztartás.) 320. p. Engel - Kristó - Kubinyi, Magyaro. tört.
377. p. Johann Christian Engel: Monumenta Ungrica. Vienna, 1809. 218., 226., 231. p.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 282. p. Uo.: Burgio pápai követ egyenesen arról tudósít 1525 áprilisában, hogy Szálkái László prímás, főkancellár, Várdai Pál egri püspök és Sárkány kormányozzák „mintegy triumvirátusként" az országot.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 283. p.
Kubinyi András szerint Sárkány Bernát Ambrus másodunokatcstvérének, Engel Pál szerint
unokatestvérének a fia volt. Ez utóbbi lehetőséget Kubinyi András kizártnak tartja: uo.
264-265. p. Engel Pál: Középkori magyar genealógia. (A továbbiakban: Engel, Középkori
magyar genealógia.) In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret.
DVD-ROM, Bp., év nélkül. Ákosházi Sárkány család.

jává tette meg. 40 Sárkány Bernát Ambrus familiárisaként, harmincadosaként tűnik
fel utóbbinak a Szentgyörgyiekkel folytatott viszályában, mely 1508 elején zárult s
amelyről alább még lesz szó. 41
A drágaságok kivételénél jelen lévő másik báró, Bornemissza János egyik legfőbb bizalmasa Ulászlónak, 42 az uralkodó gyermekei kormányzójává (gubernátorává) nevezte ki. 4j Mellette Brandenburgi György őrgróf a másik, akit azzal bízott
meg a király halála44 után, 1516. április 24-ére összehívott országgyűlés, hogy II.
Lajos nevelését felügyelje, ellátását és személyének védelmét biztosítsa, továbbá
mindenben gondját viselje. Ez a pozíció valószínűleg lehetőséget adott nekik, hogy
az értékes uralkodói ingóságok, a kincsek egy része vagy egésze fölötti ellenőrzést
a kezükbe vegyék. Az említett diétán a rendeknek tett ígéretük szerint addig tartoz-
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1526. november 28-i adat: Házi Jenő: Sopron szabad királyi város törtenete. I. rósz 7. köt. Oklevelek, levelek cs iratok 1521-től 1531-ig. Sopron, 1929. 227-228. p. Ha Sárkány Bernát már
Mohács előtt is királynéi familiáris volt, akkor feltételezhetjük, hogy Ónod bárója ajánlotta rokonát a királyné figyelmébe.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 269-270. p. Megemlítendő még, hogy Ónod bárója beléptette egyik
öccsét s két unokatestvérét az 1525 őszén Kecskeméten megalakított „kalandos szövetségbe",
amely Mária támogatását is élvezte más vezető politikusokén kívül s amelynek létrejötte úgy
értékelhető, mint a központi hatalom megerősítésére irányuló királynéi próbálkozások egyik
epizódja. Sárkány Ambrust bukott országbíróként az a törekvés vezethette erre a lépésre, hogy
visszaszerezze ezt a méltóságot, amivel meg is próbálkozott az 1526. évi tavaszi országgyűlésen, hiába. Kubinyi András: Az 1525. évi „Kalandos szövetség". In: Ünnepi tanulmányok
Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk.: Bertényi Iván. Bp., 1980. 141., 146-147.,
148-149. p. Kubinyi, Sárkány Ambrus 265-266., 283. p. Fraknói Vilmos: Magyarország a
mohácsi vész előtt. Bp. s 1884. 236-237. p.
Istvánfi Miklós: Magyarország története 1490-1606. Fordította: Vidovich György. I. Debrecen, 1867. 49. p. Latinul: Nicolai Isthvanfi Pannoni Historiarum dc rebus Hungaricis libri
XXXIV. Ab anno Chr. M C C C C X C ad MDCVI. Vicnna - Praga - Tcrgcstum, 1758. 24-25. p.
A DL 36870 jelzetű, 1511. márciusi oklevélre hivatkozik Fógel, II. Ulászló 42. p., regcsztáját
lásd Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556). II. köt.
(1485-1556). Bp., 1990. 310. p. (3573. sz.) Istvánffy alapján valószínűsíthetjük, hogy a kormányzói cím azt jelentette, hogy a királyi gyermekeknek legalábbis a személyéért, ideértve
nevelésüket is, a teljes felelősséget végső soron egyedül Bornemissza viselte. A történetíró
szerint Lajos magyar királlyá koronázása (1508. június 4., Kronológia 330. p.) után bízta rá
ezt Ulászló, akkor, amikor a gyermekek számára saját udvart állított fel, melynek élére —
Bornemissza kormányzóságából következtethetően bizonyára az ő alárendeltjeként — külön
vezető került Istvánffy István, a historikus nagyapja személyében. Istvánffy müvének idézett
magyar fordítása, I. 72. p., idézett latin kiadása, 36. p. Fógel, II. Ulászló 41. p.
1516. március 13.: Kronológia 338. p.

nak felelősséggel a királyért, amíg törvényes korba nem lép. 45 1521 novemberéig
Lajos nagyon nagy valószínűséggel már törvényes korúvá nyilváníttatott, 46 de talán nem kizárt, hogy a két főúr az ő jóváhagyásával valamilyen mértékben megőrizte a királyi ingóvagyon feletti hatalmát. Annyi biztosan állítható, hogy ők ketten azok közé tartoztak, akik a leginkább meghatározó befolyással bírtak Lajosra
és az ország vezetésére. 47
Bornemissza számára is fontos volt a nyugati kapcsolat, 48 már csak pozsonyi ispánsága és ottani harmincadbérlői tevékenysége miatt is. A kor talán legkétszínűbb
politikusa. Képes volt valamennyi külföldi követtel elhitetni, hogy az általa képviselt ország híve, mégis leginkább a Habsburgok barátjának tartották. 49 A valóságban ő, Sárkány és a többi főúr is addig és annyiban mutatkozott egyik vagy másik
külhatalom hívének, ameddig és amennyiben az érdekeinek megfelelt. 30 Úgy tűnik, ő az egyik legjelentősebb szorgalmazója a császári család s a Jagellók közti
kettős házasságnak. Akár igaz ebben a formában Istvánffy híradása, akár nem, a
róla kialakult korabeli közvélekedést, hogy a Habsburgok híve, mindenesetre tük-
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Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. B p , 1909. (A továbbiakban: Szabó, Országgyűlések.) 6-7. p. és 117-118. p. (III. sz.). A kincsekre vonatkozó rész az
oklevélből (118. p.): az őrgróf és Bornemissza megígérték, hogy „suam Maiestatem... in hoc
regno suae Maiestatis Hungaria... una cum universis rebus et thesauris suis, quae in potestate
nostra essent... retinebimus et conservabimus".
A törvényes kor a magyar szokásjogban a XVI. század elejéig fiúknál a 14, lányoknál a 12.
életév betöltésével, onnantól kezdve mindkét nemnél a 12. évvel vette kezdetét. Holub József:
Az életkor szerepe középkori jogunkban és az „időlátott levelek". In: Századok 55-56.
(1921-1922) 3 9 ^ 0 , 44^15. p.
Frabiói Vilmos: II. Lajos és udvara. In: Budapesti Szemle 10. (1876) 19. sz. 130. p. Fógel,
II. Lajos 2 0 - 2 1 , 32. p.
Adat arra, hogy a Habsburgok saját hívüknek tekintik: két forrás egybehangzóan arról tájékoztat (az egyik 1519 februárjából, a másik ugyanezen év márciusából való), hogy szerintük Magyarországon Bornemissza és Brandenburgi György azok, akikhez fordulni kell annak elérése
érdekében, hogy a császárválasztáson II. Lajos Károlyra adja szavazatát. Szabó Dezső: Küzdelmeink a nemzeti királyságért. B p , 1917. (A továbbiakban: Szabó, Küzdelmeink.) 1 6 2 ,
164. p. A császárválasztás kérdése körül a magyar udvarban zajló hatalmi csatározásokban végül a király világi tanácsadói, talán György őrgróf kivételével, nem vettek részt. E. Kovács Péter: A császárválasztás és Magyarország. In: Unger Mátyás emlékkönyv. Szerk.: E. Kovács
Péter - Kalmár János - V. Molnár László. B p , 1991. 68. p.
Kubinyi András: A magyar állam belpolitikai helyzete Mohács előtt. In: Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából. Szerk.: Rúzsás Lajos és Szakály Ferenc.
B p , 1986. (A továbbiakban: Kubinyi, A magyar állam.) 79. p , főszöveg és 116. j.
Uo. 79-80. p. Herberstein osztrák követ a Habsburgok igaz hívének véli Sárkányt: Kubinyi,
Sárkány Ambrus 281-282. p.

rözheti, hogy a történetíró szerint 1514 októberében Bakóc érsekkel együtt arra
ösztönzik az ellene elkövetett (teljességgel sikertelen) merénylet miatt felindult
uralkodót, hogy mihamarabb lépjen rokoni szövetségre a császári házzal, mert így
biztosíthatja gyermekei jövőjét és saját öregségének nyugalmát, 31 Bornemissza is
bekerült azon nyolc magyar vezető közé, akik jelen lehettek az 1515. július 22-i szerződéskötésnél. 52 Az ügyre gyakorolt befolyását talán az is mutatja, hogy Istvánffy
egyedül őt említi meg név szerint a házassági szerződés végrehajtásába (a két frigy
előkészítésébe, megkötésébe) beleegyezésüket adó vezetők közül.3"' 1521. május végén úgy tervezték az udvarban, hogy felesége 34 ott lesz a Magyarországra érkező
Máriát a határvidéken fogadó küldöttségben. 33 A későbbiekben a királyné és Bornemissza között a viszony ellenségessé vált, aminek az oka lehetett súlyos érdekellentétük: az uralkodói hatalom megszilárdításán munkálkodó 36 Mária és hívei rossz
szemmel nézték befolyását, különösen azt, hogy budai várnagyként kezében tartja a
fővárost. 37 Ott volt a mohácsi vereség hírére Budáról Pozsonyba menekülő királyné
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Istvánffy müvének idézett magyar fordítása I. 92-93. p., idézett latin kiadása 48. p.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 277. p.
Istvánffy müvének idézett magyar fordítása I. 108-109. p., idézett latin kiadása 57. p. A történetíró szerint a lengyel király, II. Lajos nagybátyja érte cl 1520-ban, hogy a magyar tanácsurak
hozzájáruljanak a szerződés végrehajtásához, lásd uo.
Valószínűleg Csapi Ilona; 1493-ban Bornemissza felesége: ld. a Zala megyei Csapiak családfáját: Engel, Középkori magyar genealógia. 1517. szeptemberi adat szerint Bornemissza hitvesét
Ilonának hívják: a DL 22815 regcsztája Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Lajos-kori oklevelei az Országos Levéltárban. Második közlemény. In: Somogy megye múltjából. Levéltári
évkönyv 2. Kaposvár, 1971. 45-46. p. 51. és 52. sz. Bornemissza és Forster György, Csapi Ilona
első férjének birtokügylete, továbbá Bornemissza dominusa, Nagylucsci kincstartó örökösödési
szerződése Forsterrel és feleségével (ezek az egyezségek az 1480-as években köttettek): Csánki
Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. köt. Bp., 1894., 674. p. A
mű digitális változatát is használtam, in: Arcanum D V D könyvtár IV. Berzcncc kimutathatóan
1486-ig Forsteré, 1488-tól Bornemisszáé. Engel, Magyarország a középkor végén.
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Batthyány Ferenc királyi pohárnokmester 1521. május 26-án Budán kelt levele Iványi Béla: A
körmendi levéltár missilis levelei. 1. rész: középkor 1454-1526. Körmend, 1943. 29-30. p.
(145. sz.). Mária rögtön Budára való megérkezésekor (1521. július 11.) összeütközésbe került
Bornemissza feleségével, aki az udvarmestere akart lenni. Gemot Heiss. Politik und Ratgcbcr
der Königin Maria von Ungarn in den Jahrcn 1521—1531. In: Mitteilungcn dcs Instituts fur
Österreichische Geschichtsforschung 82. (1974) 120. p. 3. j.
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Mária hatalomépítő politikájáról Magyarország esetében csak az 1523 április-májusában tartott országgyűlés után beszélhetünk, azután, hogy férjével visszatértek Csehországból, ahol
1522 márciusa óta tartózkodtak. Kubinyi, A magyar állam 86. p.; Kronológia 343-344. p. Bornemissza a királyné ellenségeként említve: Engel - Kristó - Kubinyi: Magyaro. tört. 381. p.
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Kubinyi, A magyar állam 98. p.

kíséretében, de nem adta át a pozsonyi várat s a kezére került uralkodói kincseket
sem Ferdinándnak, sem Máriának, utóbbi a városban volt kénytelen lakni. 38
Sárkány és Bornemissza Habsburgokhoz fűződő viszonyán túl az sem kevésbé
érdekes, hogy egymással milyen kapcsolatban álltak. Valószínűsíthetően régtől
fogva barátok voltak. 39 Nyugati határszéli tevékenysége kezdetétől fogva intézkedett Sárkány Ambrus kincstári ügyekben, 60 1500-tól 1504-ig61 pedig Bornemissza
volt a kincstartó. 62 A környék egyik leghatalmasabb családja, a Szentgyörgyi grófok és Sárkány viszályában a Pozsonyban 1508 elején összeülő választott bíróságot Bornemissza, akkor már budai várnagy vezette, az ügyet sikerült rendezni, a
felek viszonya a továbbiakban igen jó volt. 6j Sárkány elveszítette ugyan a pozsonyi
ispánságot, azonban a kezén lévő nyugat-magyarországi harmincadokat a jelek
szerint — esetleg egy-két kisebb megszakítással — csaknem Mohácsig megtartotta,64 1514-től 1526-ig pedig Bornemissza János viselte a pozsonyi ispáni tisztséget. 63 Ez a helyzet újabb, ezúttal jövedelmező együttműködésre adott alkalmat:
1520-ból van adat arról, hogy Bornemissza Ónod bárójának pozsonyi harmincados
társa, 66 együtt irányították a vámszedést, a saját hasznukra. 67 Sárkány Ambrus
1522-ben írt testamentumában többek között a budai várnagyra bízza az általa elhatározottak véghezvitelét. Arról is értesülünk az oklevélből, hogy két aranyozott
ezüstkupát (tízmárkányi ezüsttartalommal) és két szőnyeget adott neki Bornem-
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Ortvay, Mária 208-209. p. Siklóssy László: Műkincseink vándorútja Bécsbe. Bp., 1919. (A továbbiakban: Siklóssy, Műkincscink.) 68-69. p. A vár átadására csak 1527 júliusában került
sor, amikor Ferdinánd hadai megindultak az ország meghódítására. Fraknói Vilmos: A Hunyadiak cs a Jagellók kora. A magyar nemzet törtenete VIII. köt. Szerk.: Szilágyi Sándor. B p ,
1997. (reprint) 197. p.
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Erről van adatunk már 1501-ből: Bornemissza kincstartó a Sárkánynak küldött hivatalos parancsaiban legkedvesebb atyjafiának nevezi őt. Kubinyi, Sárkány Ambrus 266. p.
Hitelez is a kincstárnak: adat erre vonatkozóan 1501-ből uo. 266. p.
Fógel, II. Ulászló 55-56. p.; Kubinyi, Budai udvarbíró 94. p.
1501 áprilisában Bornemissza naszádokat vásároltat vele Bécsben, ugyanezen év őszén Sárkány Pozsony és Nyitra megye adószedője. Kubinyi, Sárkány Ambrus 266. p.
Uo. 269-270. p.
Uo. 275. p.
Kubinyi, Budai udvarbíró 94. p.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 274. p. 1522 júniusáig biztosan társak, de valószínű, hogy tovább is
azok voltak: uo. 274-275. p.
Uo. 275. p. Kubinyi, A magyar állam 79. p. 116. j.: Lajos király elmarasztaló jellemzése Bornemisszáról.
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issza, ezeket, ha kívánja, vissza kell neki szolgáltatni. 68 1523-ban másokkal együtt
ismét bíráskodik Ónod báróját érintő ügyben. A per egyfelől Sárkány és Korlátkövi
Péter királyi udvarmester, másfelől Batthyány Ferenc királyi pohárnokmester között folyt a Hédervári Ferenc nándorfehérvári bánnak a vár eleste miatt elkobzott
birtokaiból nekik hármójuknak (papíron) juttatott javak tárgyában. Az ítéletet a király is megerősítette szeptember 23-án, annak azonban nem lehetett érvényt szerezni, ezek az uralkodói adományok továbbra sem valósultak meg.69
Gosztonyi János talán annak is köszönhette a királynéi kancellárságot, hogy
már Anna, 70 II. Lajos anyja mellett is fontos szerepet töltött be familiárisként,
titkárkodott és tolmácskodott. 71 A püspök esetében azt megelőzően, hogy Mária
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Kubinyi, Sárkány Ambrus 279. p. Fiissy Tamás: Ákosházi Sárkány Ambrus végrendelete
1522. évből. In: Történelmi Tár. Új folyam 2. (1901) (A továbbiakban: Füssy, Sárkány Ambrus végrendelete.) 140. p.
Szydlowiecki naplója 312-313. p. Wenzel Gusztáv: A Hédervári Fcrcnc jószágai fölötti per és
ítélet 1523-ban. In: Magyar Történelmi Tár 6. Pest, 1859. 8., 65-71. p. Kubinyi, Sárkány
Ambrus 276. p. A Sárkány, Korlátkövi és Batthyány perében érintett birtokok (a Somogy megyei Lak kastély, a Tolna megyei Edclény és Móri birtokok) tulajdonosaira lásd még Engel,
Magyarország a középkor végén. E perre amiatt került sor, mert ugyanazokat a birtokokat a
király egyrészt elzálogosította Batthyánynak tizenkétezer forintért, másreszt odaadományozta
őket Ónod bárójának és Korlátkövinck, aki máskülönben Sárkány sógora feleségének a testvére volt (ez a családi kapcsolat: Kubinyi, Sárkány Ambrus 267-268., 275. p.). A fogott bírák
szeptember 22-én döntést hoztak, dc feltételezhetően emiatt az ítélet miatt vádolta meg Batthyány Szálkái László egri püspököt és királyi kancellárt, a bíróság vezetőjét részrehajlással az
uralkodó jelenlétében november 29-én. A szóváltásból napokig tartó viszálykodás lett, melyben a király kérésérc a lengyel követ közvetített s amely a királyi tanácsot is megosztotta.
Nem tudjuk, hogy ezalatt a pár nap alatt véglegesen clintéződött-c a dolog. Szydlowiecki naplója 311-313. p. Az viszont biztos, hogy a bírák mindegyikének esetében lehetett alapja a Sárkány iránti elfogultságnak: Szálkái és Várdai Pál veszprémi püspök, kincstartó korábban
üzlettársa volt Ónod bárójának, akit kapcsolat fűzött a negyedik fogott bíróhoz, Szapolyai János erdélyi vajdához is. Kubinyi, Sárkány Ambrus 267-268., 271., 274., 279., 281-282. p. A
perpatvar nem ásta alá végzetesen Batthyány viszonyát Sárkánnyal és Bornemisszával: 1525.
évi végrendeletében a királyi pohárnokmester és horvát-szlavón bán többek között őket jelölte
ki végrehajtóknak. Uo. 281. p.
1 5 02 és 1506 között királyné. Kronológia 327., 329. p.
1460 körül született. 1489-ből van adat arra, hogy a bécsi egyetemre jár, 1493-ból arra, hogy a
ferraraira. Pozsonyi kanonok 1491-ben, amikor bekerül a prímás udvarába; esztergomi kanonokként szerepel Fcrrarában 1493-ban, majd 1501-től az esztergomi székeskáptalan őrkanonoka [ez utóbbi évszámot ld. a következő forráskiadásban (az adatot a közrebocsátónak ezúton is
köszönöm): Solymosi László: Az esztergomi székcskáptalan jegyzőkönyve (1500-1502,
1507-1527). Bp., 2002. 70. p.]. Bakóc Tamás érsek és Szatmári György váradi püspök egyengetik pályáját ezután. 1506-ban tűnik fel a királyné udvarában, szolgálatai jutalmául ebben az
évben budai prépost lett, Anna halála után királyi titkár, ritkán alkanccllárként is említik a for-

egyik vezető tisztségviselője lett, nem lehet nyilvánvaló és számottevő Habsburgkapcsolatot kimutatni, kancellárjaként viszont a jegyzéket bevezető jelenléti névsorban feltüntetett három főrangú személy közül ő állott legközelebb a királynéhoz. Tagja az 1522 novemberében Nürnbergben megnyílt birodalmi gyűlés elé
járuló magyar küldöttségnek. 72 Szydlowiecki kancellár naplójában találunk adatokat Gosztonyinak az 1523. évi bécsújhelyi és pozsonyi csúcstalálkozó idején a királyné érdekében kifejtett tevékenységéről. Jelentős politikai támogatást kaphatott
tőle Mária a körmöci kamara pénzverésének hasznáról a közte és férje között Pozsonyban novemberben talán újólag kibontakozó vitában,7"5 amely azzal kezdődött, hogy a győri püspök 12-én a királyi tanácsban beterjesztette Mária igényét.
18-án Gosztonyi is jelen volt az ez ügyben tartott hosszabb eszmecserén a királynénál a lengyel követ, Schneitpöck (Ferdinánd és a császár küldötte), azonkívül Brandenburgi György társaságában, 20-án már úrnője végső válaszát ismertette a Lajost

rások. 1506 végétől váci püspök, innen 1509-ben átmegy a győri egyházmegye élére.
1517-ben Csehországban, három évvel később Lengyelországban jár követségben. 1525-ben
az erdélyi püspökségre cseréli el a győri egyházmegyét. A királyné megkedvelte, pártját fogta,
amikor a királyi kancellárságra pályázott, azonban nem őt, hanem Brodarics Istvánt nevezte ki
II. Lajos 1526 márciusában (a kinevezés előzményeire, a királyné támogatására Ortvay, Mária
168-170. p.). Jó kapcsolatban volt Ferdinánddal is: a főherceg 1524 áprilisában írt levelében
arra utasítja követét, hogy támogassa Gosztonyi esztergomi érsekké történő kinevezését, kivéve akkor, ha Szálkái László is fellépne igényével. Szabó, Küzdelmeink 189. p. [Szálkái lett a
prímás, 1524. május 6. előtt nevezte ki a király. (Elődje, Szatmári György április 7-én halt
meg.) Kronológia 345. p.] 1527-ben János király hívei megölték. Életére lásd Sörös Pongrác:
Adatok fclsőszelcstci Gosztonyi János püspök életéhez. In: Rcligio 68. (1909) 595-600.,
612-614., 629-633., 644-646., 660-661. p.; Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és
a Jagellók-korában. A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan adattárával. Bp., 1994.
293-295. p.; Bónis, Jogtudó 317-318. p.; Fógel, II. Ulászló 38., 47., 84. p.; Fógel, II. Lajos
24., 29., 68., 104., 106. p.; Holl Béla: Jodocus Clichtoveus clucidatoriuma és a magyarországi
himnuszköltészet európai recepciója. In: Uű: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Vál. és
szerk.: Monok István, Zvara Edina. Bp., 2000. 53-55. p.; Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. 123-124. p.
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Kronológia 343. p.; Fógel, II, Ulászló 106. p.
A királyné azt szerette volna elérni, hogy a körmöci kamara pénzverésének teljes haszna az
övé legyen. A helyzet ugyanis az volt, hogy 1522-ben hivatalosan is megkapta Lajostól az
uralkodó mindenkori feleségét illető birtokokkal a körmöci kamarát is, amelyet azonban
Thurzó Elek mint kamaraispán (azaz tulajdonképpen a Thurzó-Fugger cég) bérelt Máriától. A
királynénak az újonnan bevezetett rossz minőségű ezüstpénz (nova moneta) verésének kezdetben óriási, ám évről évre tetemesen fogyatkozó hasznából, melynek nagy része az uralkodót
illette, csak a bérleti díj járt. Máriának végül sikerült megvalósítania szándékát, 1524-ben már
nem adta bérbe a kamarát Thurzónak, így Lajos elesett az onnan befolyó jelentős jövedelemtől. Szydlowiecki naplója 307-308. p. Hermann, Államháztartás 324-325., 328., 333. p.

képviselő Szydlowieckivel, amivel ez a fontos dolog, legalábbis átmenetileg,
nyugvópontra jutott. 74 A csúcstalálkozó alkalmával Mária képviseletében protokollszerepet is játszott. 73
Sárkány fentebb idézett végakarata nem feledkezik meg róla sem: egyik poroszkáját (lovát) hagyja rá, azt, amelyiket majd kiválasztja magának. Rokonának nevezi, kéri, ne feledkezzen meg fivéreiről, 76 legyen jó uruk és kedves testvérük, ahogyan az övé is volt mindig, a legigazabb módon. 77 A végrendelet végrehajtói között
a püspök nevét is megtaláljuk. 78 1524 márciusában a nürnbergi birodalmi gyűlésen
Sárkánnyal együtt terjesztik elő az ország segélykérelmét. 79 Mindez önmagáért beszél, szorosabb kapcsolatra vall.
Összefoglalva az elmondottakat: a három főúr a királyhoz, Máriához, továbbá
egymáshoz fűződő bizalmas kapcsolatai miatt kaphatta elsősorban feladatul a kincsek kivételének felügyeletét.
A névsorban mind Bornemissza, mind Sárkány nagyságosként szerepel. A bárókat megillető címet az előbbi kincstartóként szerezhette, 80 az utóbbi pozsonyi ispánsága alatt jutott hozzá, de nem hivatalának velejárójaként, 81 hiszen mind őt,
mind ispántársát vitézlőnek (egregius) írják az oklevelek, viszont amikor Sárkány
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Szydlowiecki naplója 66., 81-82., 168., 183-184., 307-308. p.
Október 16-án Bécsújhelyen ő válaszolt az aznap érkező lengyel követ Máriának és Annának
szóló hivatalos üdvözlésérc a fcjedelcmasszonyok nevében. Tagja volt a december 16-án Pozsonynál Szydlowieckit búcsúztató küldöttségnek. Szydlowiecki naplója 17., 115., 105.,
207. p. — Az említett példákból világos, hogy a királynéi kancellárnak is cl kellett látnia szóvivői feladatokat úrnője nevében, csakúgy, mint a királyi kancellárnak és a királyi udvarmesternek az uralkodó képviseletében. A lengyel követ naplójából olyan esetről is értesülünk,
amikor Mária maga beszélt: személyesen ő búcsúztatta a hazainduló Szydlowieckit dcccmbcr
16-án. Szydlowiecki naplója 105., 207. p. A királyi kancellárra és udvarmesterre lásd:
Kubinyi, A királyi udvar 317-318. p.
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Sárkány Jánosról és Ferencről. Füssy, Sárkány Ambrus végrendelete passim.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 279-280. p.; Füssy, Sárkány Ambrus végrendelete 142-143. p.
Kubinyi, Sárkány Ambrus 281. p.
Kronológia 345. p.; Fógel, II. Ulászló 104. p.
Hiszen a kincstartók, ha világi személyek voltak és ha más tisztséget nem viseltek, 1464-ig,
majd ezután a Jagelló-korban magnificusnak, azaz nagyságosnak, tehát bárónak számítottak.
Kubinyi, Bárók 150. p.
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Holott a pozsonyi ispánság bárói méltóság volt. Igaz viszont, hogy Sárkány két közvetlen
elődjét szinten vitézlőnek nevezték, valószínűleg azért, mert a pozsonyi vár akkoriban cl volt
zálogosítva. Kubinyi, Sárkány Ambrus 266. p.

már magnifícus, társa akkor is csak az alacsonyabb rangot jelentő címet mondhatja
magáénak. 82
Ami magát a jegyzéket illeti, rendkívül jól olvasható, szép külalakú, tiszta írás,
egy kéztől származik, mindössze csak egyetlen apró lehúzás fordul elő benne, betoldásnak sincs nyoma. Mindez arra utal, hogy tisztázattal, másolattal van dolgunk; 83
valószínűleg több is készült a leltárról,84 ezt a példányt talán éppen Mária számára írták. Első helyen olyan arany nyaklánc 83 szerepel, amelyet A betű díszít (szintén
aranyból), amiből arra következtethetünk, hogy Anna királynéé vagy leányáé lehetett, illetve eredetileg közülük az egyiknek szánhatták, esetleg más, a jegyzékbe felvett tárggyal együtt.86 Találhatók még a lajstromban drágaköves aranygyűrűk, drágakövek (rubin, zafír, smaragd, egy kivételével ezek mindegyike aranyfoglalatban,
ezenkívül igazgyöngy), további arany nyakláncok (a leltárban szereplő összes nyaklánc az előbb felsorolt drágaköveken kívül gyémánttal van ékesítve), azonfelül egy
vasból vagy gyöngyházból készült, arannyal díszített hattyúfigura. 87 Négy kisebb-nagyobb „ládikában" (latinul: ladula) voltak ezek a tárgyak (háromban min-
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Sárkány utoljára 1504. november 21-én fordul elő vitézlőként, nagyságosként pedig először
1505. október 12-én, a rákosi végzés oklevelén: ez utóbbi adat a tágabb királyi tanácsban való
jelenlétére utal, itt legközelebb csak 1511-ben lehet őt kimutatni, ami azt jelzi, hogy feltehetően elég ritkán tűnt ott fel. Kubinyi, Sárkány Ambrus 271. p.
A levéltári nyilvántartás (A középkori Magyarország levéltári adatbázisa) szerint ez 1521 és
1546 közötti másolat, ami azt jelenti, hogy az eredetivel azonos időben keletkezett vagy azzal
közel egykorú írással állunk szemben. Valószínű azonban, hogy a tárnoki házban a kincsek kiválasztása közben felvett, írásképilcg kevéssé megszerkesztett (esetleg lehúzásokkal, beszúrásokkal, tintafoltokkal stb. teli) eredeti leltárról közvetlenül a drágaságok kivétele után írott
tisztázat az itt közölt oklevél. Hasonló, tisztázott példányok a Jagelló-korból fennmaradt királyi számadáskönyvek is; ezeket bizonyára az elszámolás végett készítették. Kubinyi András: A
királyi kincstartók oklevéladó működése Mátyástól Mohácsig. In: Levéltári Közlemények 28.
(1958) 48-49. p.
Mint ahogy minden bizonnyal több példányban készült 1490-ben a visegrádi vár leltára is.
Nógrády Árpád: Mátyás kincsek a visegrádi vár 1490. évi leltárában. In: Tanulmányok Borsa
Iván tiszteletére. Szerk.: Csukovits Enikő. Bp., 1998. (A továbbiakban: Nógrády, Mátyás kincsek.) 177. p.
Fol. 4., recto.
Anna, Ferdinánd király felesége kincseinek 1528-ban készült leltárában is találkozunk névkezdőbetüs drágaságokkal: a IV és A betűvel díszített nagy gyöngyös zafír ékszert apjától kaphatta, az F és A monogrammal ékesített tárgyakat férjétől. (A jegyzék abból az alkalomból
készült, hogy a királyné udvarhölgye, Pemflinger Dorottya tisztségéről való lemondása miatt
átadta a rábízott ékszereket utódjának.) Siklóssy, Műkincseink 99-100. p.
A hattyú: fol. 4., verso. Az értékes állatszobrocskák, állat alakú edények és asztaldíszek kedveltek voltak a korban mint az udvari fényűzés kellékei. Balogh, A művészet Mátyás kir. udvarában I. 348. p.

den féle drágaság vegyesen, egyben pedig csak a gyűrűk), ezenkívül külön tartója
(teca) volt a tükörnek. 88 Ha elfogadjuk, hogy a leltár Máriának szánt ékességeket tartalmaz, 89 akkor abban az értelemben nem tekinthetjük azt minden kétséget kizáróan
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Lásd a 103. számú lábjegyzetet is!
Felmerül a kérdés, nem lehetnek-e ezek a drágaságok az 1515. évi házassági szerződésben kikötött kétszázezer forint értékű királynéi hozomány darabjai? A válasz nemleges. Az 1515. július 22-én Bécsben aláírt házassági szerződésben az áll, hogy Ulászló király illő hozományt ad
Annának kétszázezer forint értékben, Miksa császár is ugyanolyan összegűt ad Máriának: így
a két érték kiegyenlíti egymást, ezért egyik uralkodóház se fizesse ki a másiknak a kétszázezer
forintot. [Hatvani (Horváth) Mihály: Magyar történelmi okmánytár a brüsscli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. I. köt. Pest, 1857. 57. és 58-59. p.] Ebből a gyakorlatban az
következett, amint az a velencei követ Budáról küldött 1521. évi jelentéseinek kivonataiból kitűnik — hiszen a lányok nem eshettek cl hozományuktól — , hogy Miksa nem Máriára, hanem
Annára hagyott kétszázezer forintot (Wenzel, Sanuto 197. és 212-213. p.), s persze az is, hogy
Ulászlónak elvileg ugyanennyit — magyar király számára ekkoriban irreálisan nagy összeget
— kellett volna hagynia Máriára. A lányok azonban nem kapták meg férjhczmcnetelükkor saját maguk hozományukat, mert az hitvesüket illette: van arra adatunk, hogy Ferdinánd készült
átvenni esküvője után Károly császártól a Miksa által Annára hagyott kétszázezer forintot
(uo.). Az 1515-ös szerződés értelmében a házasság tényleges megkötése után a lányok akkor
tarthattak igényt arra, hogy kifizessék nekik hozományukat, ha férjük halála esetén újabb házasságra kívántak lépni (Hatvani, Brüsszeli okmt. 61. p.). — Nem lehetséges-e az, hogy ezeket a kincseket a leltár bevezető jelenléti névsorában feltüntetett főrangú személyek (illetve
közülük egy vagy kettő) kapták meg adósságtörlesztés címén az uralkodótól a kincstárnak
adott kölcsöneik fejében? Nem azzal az esettel állunk-c szemben, hogy a három főúr avégett
vette át a drágaságokat, hogy pénzzé veressék, eladják vagy elzálogosítsák őket, hogy az így
befolyt összegből valamilyen királyi megbízást teljesíthessenek? Az ellenérv ezekkel a feltételezésekkel szemben az, hogy a listán sehol sem szerepel az egyes tárgyakat alkotó nemesfém
súlya, illetve a felsorolt tárgyak becsült pénzbeli értéke, ami azt jelzi, hogy az nem volt a pillanatnyi anyagi helyzet szempontjából fontos, talán erre utal az is, hogy a királyi pénzügyek irányítóját, a kincstartót (ekkor Bátori András) nem találjuk a jelenlévők között. Ellenpéldaként
említhető olyan forrás, amelyben feljegyeztek a nemesfém drágaságok értékére utaló adatokat,
mivel ezek elsőrendű fontosságúak voltak: 1527 szeptemberében Ferdinánd király, meg akarván tudni, mennyi és milyen értékű kincshez jutott hozzá, az alsó-ausztriai kamara két tanácstagját küldte ki, hogy leltárba vegyék a Budáról és Visegrádról a mohácsi vereség hírére a
pozsonyi várba menekített s Bornemissza János által ott őrzött uralkodói drágaságokat. Három
lajstromba csoportosítva írták össze őket, minden egyes tárgynak megállapították a súlyát,
pénzben kifejezett ncmcsfémértékekkcl is találkozunk. Ferdinánd a nemesfém kincsek jelentős részét pénzverés céljából beolvasztatta. Siklóssy, Műkincseink 67-89. p. 1522 februárjában
Ráskai Gáspár és Werbőczy István országos kincstartók kötelezték magukat arra, hogy a királytól katonaállítás céljából kölcsönvett 3760 forint értékű, négyszázhét márka súlyú aranytárgyat, illetve azok pénzbeni értékét lehetőleg Pünkösdig visszaadják az 1521-ben a Szent
Erzsébet-napi országgyűlésen megszavazott adóból. Szabó, Országgyűlések 177-178. p.
(XLI. sz.). — Az, hogy a király értékei védelméért feltételezhetően felelős kamarások elöljá-

teljesnek, hogy elképzelhető, vettek ki még számára kincseket a királyi tárnoki házból koronázása s az esküvő alkalmából. Az viszont biztos, hogy a jegyzékben felsoroltakon kívül a király s az ország további fejedelmi ajándékokkal tisztelte meg őt.90
Ezek közül a legértékesebb az erdélyi szászok (a „szász egyetem") tizenkétezer forint értékű úgynevezett rendkívüli adója (subsidiuma) lehetett, melyet a királyné s
famíliája méltó felruházása céljából „ajánlottak meg", hogy a koronázás fényét
emeljék. 91
Az alább olvasható lista fontos kútfő, hiszen királyi kincsekről készült leltárt a
középkor végéről szinte nem is ismerünk. 92 Igaz, nem sokkal Mohács után a megmaradt uralkodói drágaságokról több összeírás is készült, 93 a keletkezését tekintve
1526-hoz — az itt közöltet nem számítva — időben legközelebb eső ismert középkori lajstrom, amely aránylag nagyobb mennyiségű, minden kétséget kizáróan királyi kincsről tesz említést, 1490-ből származik. 94
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rója, a szinten bárói méltóságot viselő kamarásmester (ekkor Thurzó Elek) nincs jelen, jelezhet annyit, hogy az 1521. novemberi kincskivételre rendkívüli ok, a királyné koronázása, az
uralkodói esküvő miatt került sor. Lehetséges, hogy olyan drágaságokkal állunk szemben,
amelyeket régen félretettek Mária számára, s nem az urak válogatták össze őket a tárnoki házból történő kivételükkor. A kamarásmesterre s a kamarásokra ld.: Kubinyi, Bárók 202. p.;
Kubinyi, A királyi udvar 317-318. p.; Balogh, A művészet Mátyás kir. udvarában I. 74. p. 1. j.
Az ekkor hivatalban lévő kincstartó és kamarásmester személyére: Hermann, Államháztartás
312-313. p.
Lásd az Anna királynénak esküvője és koronázása alkalmából adott ajándékokat (1502.):
Wenzel Gusztáv: II. Ulászló magyar és cseh királynak házas élete 1501-1506. In: Századok
11. (1877) 7 5 1 - 7 5 3 , 757. p.
G. D. Teutsch: Die Schássburgcr Gemeinderechnung von 1522. In: Archív des Vcrcincs für
Siebenbiirgischc Landcskundc. Neue Folge 1. (1853) 147-148. p. Az adatot idézi Fógel, II.
Lajos 112. p. A szászok adóját is a kincstartó gyűjtette be. A szászok adózásáról Kubinyi András: A Mátyás-kori államszervezet. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának
500. évfordulójára. Szerk.: Rázsó Gyula, V. Molnár László. B p , 1990. 106-107. p.; Uő: A
magyarországi városok országrendiségének kérdéséhez. In: Tanulmányok Budapest Múltjából
21. B p , 1979. 17. p.; Hermann Zsuzsanna: Egy pénzügyi tervezettől a Hármaskönyvig. In:
Századok 115. (1981) 116-121. p. Az erdélyi szászokat meghívták 1521-ben a november
19-én kezdődő budai országgyűlésre (Kubinyi, A magyarországi városok országrendiségc 18.
és 40. p.), így valószínű, hogy Mária koronázásán is jelen voltak küldötteik.
Itt a leltár a szó szoros értelmében, hangsúlyozottan mint külön, önálló irattípus értendő.
(Azaz nem veendők figyelembe uralkodói kincsekről az cgyébfajta okleveles, továbbá az elbeszélő forrásokból összeállítható listák.)
Ezeket felsorolja Balogh, A művészet Mátyás kir. udvarában I. 383. p.: 1527-ben két különböző időpontban készítettek kimutatást, majd 1528-ból, 1530-ból, 1544-ből szintén ismeretes
egy-egy összeírás.

Függelék
1521. november 16.
A budai királyi tárnoki házból kivett kincsek jegyzéke9J

E r e d e t i j e a bécsi H a u s - , Hof- und Staatsarchivban, pontos jelzete: Österreichisches
S t a a t s a r c h i v , H a u s - , H o f - und S t a a t s a r c h i v , U n g a r i s c h e A k t é n , M i s c e l l a n e a , F a s c . 4 2 5 .
K o n v . A . fol. 4 - 5 . ( K á r o l y i Á r p á d által a m i l l e n n i u m i kiállításra kiválogatott iratok k ö z ö t t
található).96 Fényképe a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Fényképgyüjteményében
2 7 6 7 1 9 - e s j e l z e t alatt található. V í z j e l e t t a r t a l m a z ó papír, j ó á l l a p o t b a n van. E g y e t l e n , k ö r ü l b e l ü l 44,2-^14,4 c m - s z e r 32 c m - e s , a h o s s z a b b i k o l d a l á n m e g f e l e z v e ö s s z e h a j t o t t lap: az
í g y k e l e t k e z e t t n é g y , A / 4 - e s méretnél v a l a m i v e l n a g y o b b o l d a l a k m i n d e g y i k é n e k c s a k az
e g y i k f e l é n van írás: a z e l s ő n e k (fol. 4., r e c t o ) a j o b b , a m á s o d i k n a k (fol. 4., v e r s o ) a bal, a
h a r m a d i k n a k (fol. 5., r e c t o ) a j o b b , a n e g y e d i k n e k (fol. 5., v e r s o ) a bal oldalán. S z e m b e t ű n ő
h a j t á s n y o m o k azt m u t a t j á k , hogy a lap e g y k o r n e m két ( m i n t m a ) , h a n e m n y o l c ( n a g y j á b ó l )

94

95

96

Ezt közölte Nógrády, Mátyás kincsek 179-180. p. A lajstrom forrásértékéről: 178. p. A
Batthyányak levéltárában fennmaradt, 1523 decemberében Batthyány Ferenc közelgő esküvőjével kapcsolatban keletkezett jegyzékről (DL 101575) — étkészletről készült listáról — csak
feltételezhetjük, hogy királyi vagy királynéi drágaságokat tartalmaz (igaz, alapos okkal: Mária
szerepéről Batthyány házasságkötésében lásd Szydlowiccki naplója 313-314. p., uő. úgy véli,
a királynéé voltak e tárgyak, ld. uo.), mivel nincs megemlítve benne, kinek a tárnoki házából
vették ki ezeket a kincseket.
A szavak közötti s az egyes tételek utáni pontok, vesszők használata teljességgel az eredetit követi, új írásjelet nem tettem a szövegbe. Ami a szavak egybe- s különírását illeti, szintén az eredeti szerint jártam cl. A praesentibus és a praeposito szó esetében (fol. 4., recto, a jelenlévők
felsorolásában) rövidítés feloldásának eredménye a szó prae- előtagjának szokásos klasszikus, a
középkoritól eltérő helyesírása. Az y szárai feletti pont, amennyiben előfordul is az eredetiben,
itt nincs jelölve. A szövegben a / vonal az egyenrangú olvasási változatokat választja cl egymástól. A nem egyenrangú, kevésbé valószínű olvasási variáció lábjegyzetbe került. Ami a kis- és
nagybetűket illeti, nem igazodtam az eredetihez, csak a tulajdonneveket és a szokásos latin helyesírás szerint a helynévből képzett mellékneveket írtam nagy kezdőbetűvel. Ahol két i helyett
áll a szóvégi y az eredetiben, ott két i-t írtam. Munkám során a következő szótárakat használtam:
Lcxicon Latinitatis medii aevi Hungáriáé. A magyarországi középkori latinság szótára. I-V. köt.
Bp., 1987-1999. A magyarországi latinság szótára. Szerk.: Bartal Antal. Bp., 1901. Du Cange:
Glossarium mediae et infimac Latinitatis. I-X. Graz, 1954. Finály Henrik: A latin nyelv szótára.
Bp., 1884. Oxford Latin Dictíonary. Edited by P. G. W. Glare. Oxford, 1983.
Ez utóbbi közlést és a pontos mai jelzetet Fazekas István levéltári delegátusnak köszönöm.
Ugyanebben a csomóban az 1., 2., 3., illetve a 6., 7. stb. számú foliók teljesen más okleveleket, iratokat jelentenek, olyanokat, amelyeknek semmi közük nincs az itt közölt leltárhoz.

egyenlő részre volt összehajtva. Az oklevél nem ismeretlen a kutatás előtt, Réthelyi Orsolya
is megtalálta és felhasználta.97
[Fol. 4. r.98] res infrascripte excepte sunt de domo thavernica regia Bude, sabbatho
proximo ante festum Beate Elizabeth Vidue 1521. praesentibus reverendissimo
domino Johanne Gozthon episcopo Jauriensi cancellario reginalibus ac magnificis
dominis Johanne Bor(nemiz)za 9 et Ambrosio Sarkan et cetera me etiam Nicolao
praeposito Agriensi secretario regio
ex ladula parva ferrea sive calibea
unum jocale sive monile aureum continens unum lapidem ballassum pulchrum,
cum tribus magnis unionibus oblongis in forma piri pendentibus ex littera A ex
auro facta,
unus balassius auro inclusus
quinque saphiri, quattuor auro inclusi et quintus sine auro simplex et non inclusus
unus rubinus auro inclusus
tres uniones orbiculares sive rotunde auro incluse
unió 100 una auro indusa similiter 101 orbicularis
uniones quattuor orbiculares sine auro
unió una pulchra et magna in forma piri cum modico auro
monile sive pectorale unum ex auro cum lapidibus smaragdo in medio, rubino et
duobus adamantibus in circumfferenciis et tribus unionibus
[Fol. 4. v.] ex alia ladula lignea cum corio nigro
septem smaragdi magni auro inclusi
balassy/balassii novem similiter auro inclusi in simili et equali forma cum predictis
smaragdis
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Ezúton is köszönöm neki, hogy felhívta a figyelmemet Mária (1505-1558) és a királynéi udvar című tanulmányára, mely egy G. Etényi Nóra és Hom Ildikó által szerkesztett, reneszánsz
udvari kultúrával foglalkozó kötetben fog megjelenni.
Az oldal bal felének tetején újkori írással ez áll: 1521. 16. Nov.\ alatta, középtájon, a hajtásnyom fölött, fejjel lefelé szintén újkori írással ez olvasható: Inventarium
rerum
Budense/Budensium.
Bornemissza; az eredetiben rövidítve írt szó: rögtön a Bor szótag után, a sor fölötti magasságban van írva a za szótag. A név írásmódjának korabeli változatait ld. Kázmér Miklós: Régi
magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. B p , 1993. 170. p.: például: Bornemizza,
Borncmyzza, Bornemyssa, stb.
Ez a szó ebben a jelentésében (gyöngy) a klasszikus latinban hímnemű (Oxford Latin
Dictionary, Finály, i. m.), a középkorban egység, egyesítés jelentésben fordul elő nőneműként
(Du Cange, i. m , Bartal, i. m.).
Esetleg scilicet is lehetséges, bár ez kevésbé valószínű.

cignus ex marte sive102 domo unionis omatus cum auro in capite et duobus pedibus
uniones magne et parve undecim
uniones in una ligatura vigintisex
ex ladula parva nigra
unus annulus aureus cum smaragdo magno
duo annuli aurei cum saphiris
unus annulus aureus cum una unione pulchra et magna
ex ladula maiore nigra
unum monile oblongum aureum cum lapidibus, balassio magno, tribus saphiris,
duobus balassys/balassiis parvis et uno rubino. tribus unionibus magnis, in forma
piri, et duabus parvis unionibus in summitate
[Fol. 5. r.] unum monile aureum cum rege coronato in summitate et tenente
sceptrum in quo sunt lapides balassius magnus in medio, tres saphiri in
circumferenciis, quattuor uniones magne et unus adamas
unum monile aureum cum aureis appendiculis cum uno saphiro in medio, rubino
parvo superius, et tribus unionibus
unum monile aureum similiter cum appendiculis aureis in quo sunt saphims unus,
rubini tres, et uniones tres,
unum monile aureum cum appendiculis in quo sunt saphirus unus in medio rubinus
unus, et uniones tres,
in duabus ligaturis sunt lamine auree pertinentes ad monilia prescripta
[Fol. 5. v.] una corona ex unionibus magnis, mediocribus, et parvis confecta, cum
lapidibus hys, duobus smaragdis, duobus balassys/balassiis, et adamante uno,
omnibus magnis et pulchris, inferius, superius duobus smaragdis, quinque rubinis,
tribus scilicet mediocribus et duobus parvis, in summitate quattuor adamantibus
acutis in forma crucis cum unionibus magnis duodecim, iterum quattuor aliisque
mediocribus et parvis multis
in una tecam speculum unum aureum pulchrum, in quo sunt lapides isti, superius
saphyrus unus magnus, inferius forma puelle ex domo unionis, cum adamante
uno, rubini quattuordecim, uniones magne quindecim, sunt eciam uniones
mediocres et parve plures ex utraque parte dependet 104 ex speculo torques sive
cathena aurea
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Esetleg sive helyett sine is lehetséges, bár ez a változat kevésbé valószínű.
Az eredeti írásképe alapján nem lehet eldönteni, hogy a tükröt tartójában a ládában tárolták-e
vagy sem.
Az e és a t között egy n lehúzva.
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